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Það 
verður  

að vera 
gaman

Ef þú gerir aðeins einn 
hlut á dag sem þú hefur 
aldrei gert áður þá 
breytist margt, segir 
leikstjórinn Charlotte  
Bøving sem ákvað að 
rannsaka dauðann 
og semja um hann 
leikverk. ➛ 24

Eyðilegging 
Florence herjar 
á Bandaríkin 
og Mangkhut á 
Filippseyjar. ➛ 12

Það má 
aldrei taka 
neinu sem 
gefnu. Það 
er sama 
hvaðan 
það kemur. 

Ég hélt  
ég myndi  
ekki vinna 
aftur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Falsfréttir 
dreifast um 
heiminn
Ingibjörg 
Þórðardóttir 
ritstjóri á 
CNN. ➛ 28

íslensk
Ný

uppskera jeppa og jepplinga í Heklu í dag milli 12 og 16.

Jói P. og 
Króli taka 
lagið kl. 14.

Fullt hús



Veður

Vaxandi austlæg átt í dag, 10-20 
og rigning um landið sunnanvert 
síðdegis, hvassast undir Eyjafjöll-
um og SA-lands. Hægari og þurrt 
að kalla norðan til fram á kvöld.
SJÁ SÍÐU 44

MENNTAMÁL „Við fögnum þessari 
umræðu um hlutverk og innihald 
samræmdu prófanna. Við virðum 
það að Eiríkur brennur fyrir íslensk-
unni og hefur áhyggjur af stöðu 
hennar í samfélaginu. Það sem þarf 
samt að varast er að draga of miklar 
ályktanir út frá einstaka spurning-
um eða sýniprófum varðandi áhrif 
samræmdu prófanna á íslenskuna,“ 
segir Arnór Guðmundsson forstjóri 
Menntamálastofnunar.

Arnór er að vísa til gagnrýni 
Eiríks Rögnvaldssonar, prófessors 
emeritus í íslenskri málfræði, á sam-
ræmt próf í íslensku fyrir 9. bekk. 
Telur Eiríkur að áherslurnar í próf-
inu séu kolrangar og ekki í samræmi 
við námskrá. Spurningar snúist um 
máltilfinningu en ekki kunnáttu og 
þekkingu. Þá séu prófin ekki til þess 
fallin að stuðla að jákvæðu viðhorfi 
nemenda til tungumálsins.

„Við teljum að prófin séu í sam-
ræmi við námskrá. Spurningarnar 
eru kerfisbundið tengdar við nám-
skrá. Það urðu miklar breytingar 
á henni fyrir fimm árum og nú er 
meiri áhersla lögð á hæfni en minni 
á einstök þekkingaratriði,“ segir 
Arnór.

Hann segir að prófin séu í sífelldri 
þróun og bendir á að mikil vinna 
liggi á bak við gerð hvers prófs. „Það 
tekur tvö ár að þróa hvert próf og 
þau eru forprófuð í skólunum. Þau 
eru líka yfirfarin af sérfræðingum 
og við metum reynsluna af einstaka 
spurningum.“

Arnór bendir á að nemendur 
séu tíu ár í grunnskóla en það taki 
þá einungis fjórar klukkustundir 
samtals að þreyta samræmd próf í 
íslensku í 4., 7. og 9. bekk.

Samræmd íslenskupróf 
eru í stöðugri þróun
Forstjóri Menntamálastofnunar segir að varast þurfi að draga of miklar ályktan-
ir út frá einstaka spurningum í samræmdu íslenskuprófi. Hann fagnar umræðu 
um hlutverk og innihald prófanna. Mikil vinna liggi á bak við gerð þeirra.

Forstjóri Menntamálastofnunar varar við að of miklar ályktanir séu dregnar út 
frá einstaka spurningum eða sýniprófum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Öllu tjaldað til við búningagerðina

Það verður öllu tjaldað til í Laugardalshöllinni um helgina þegar Midgard 2018 ráðstefnan fer fram. Mikið verður um dýrðir og ber þar helst að 
nefna tölvuleiki, bækur, teiknimyndasögur, borðspil og búningaleiki auk þess sem fram fara kynningar, umræður og keppnir. Katla og Huginn voru 
í óðaönn að máta vígalega búninga sína fyrir búningakeppnina um helgina. Hér er ekkert til sparað til að fullkomna lúkkið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

„Að ætla það að prófin hafi svona 
mikil áhrif á stöðu íslenskunnar 
finnast mér ansi djarfar ályktanir. 
Það er hægt að dæma spurningar 
út frá íslenskunni sem slíkri en við 

horfum líka á próffræðilega mæli-
kvarða. Einhverjum spurningum 
eiga bara mjög góðir nemendur að 
geta svarað. Við þurfum að hafa 
breidd í spurningunum.“

Arnór segir að stór hluti náms-
mats fari fram í skólunum. „Við 
höfum sýnt fram á að það er mikið 
samræmi milli þess mats og niður-
staðna prófanna. Þau hafa mikið 
forspárgildi um áframhaldandi nám 
nemenda, jafnvel upp í háskólana. 
Samræmdu prófin eru mikilvægur 
mælikvarði og gefa skólum, sveitar-
félögum og stjórnvöldum upplýs-
ingar um stöðuna.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Að ætla það að 

prófin hafi svona 

mikil áhrif á stöðu íslensk-

unnar finnast mér ansi 

djarfar ályktanir. 
Arnór Guðmundsson, forstjóri 
Menntamálastofnunar

DÓMSMÁL Karlmaður á sextugs-
aldri var í Héraðsdómi Vestfjarða í 
vikunni dæmdur í þrjátíu daga skil-
orðsbundið fangelsi fyrir að stela 
rafmagni frá Orkubúi Vestfjarða 
(OV). Áætlað verðmæti hinnar 
stolnu orku er allt að 270 þúsund 
krónur.

Brotið, sem maðurinn játaði 
undanbragðalaust, var framið með 
því að maðurinn tengdi rafstreng 
fyrir hitatúbu húss síns beint inn á 
aðalvör neysluveitu þess. Með því 
komst hann fram hjá raforkumæli 
OV og þannig kom orkunotkunin 
ekki fram á orkumælinum. Af þeim 
sökum var ekki hægt að gefa út 
reikning fyrir notkuninni.

Talið er að brotið hafi hafist í árs-
lok 2015 og staðið yfir fram í júlí 
2017. Áætlað er að hann hafi stolið 
allt að 34.546 kílóvattstundum af 
rafmagni. – jóe

Stal rafmagni 
fyrir 270 þúsund

Eyesland  .  Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð . sími 510 0110 

 www.eyesland.is

Frábær krakkagleraugu
Léttar og sveigjanlegar umgjarðir.
Skoðið úrvalið hjá okkur!

VIÐSKIPTI WOW air hefur náð að 
tryggja sér að lágmarki 50 millj-
ónir evra, eða sem nemur 6,4 millj-
örðum króna, með skuldabréfaút-
boði sem flugfélagið lagði upp með 
þegar ráðist var í útboðið fyrir um 
mánuði.

Útboðinu lýkur á þriðjudaginn. 
Töluverður titringur hefur verið á 
hlutabréfamarkaði í vikunni vegna 
stöðu WOW. Hefur gengi krónunnar 
og hlutabréfa í Icelandair sveiflast í 
takt við væntingar um niðurstöðu 
skuldabréfaútboðsins. – tfh

WOW air 
fyrir vind

Skúli Mogensen, 
forstjóri WOW air.

Í Skotsilfri Markaðarins, sem 
birtist síðastliðinn miðvikudag, 
var ranglega fullyrt að Helgi Már 
Björgvinsson, sem vinnur að 
stefnumótandi verkefnum fyrir 
Icelandair Group, hefði nýlega látið 
af störfum hjá flugfélaginu. Beðist 
er velvirðingar á þessum mistökum.

LEIÐRÉTTING

REYKJAVÍK Stjórn Orkuveitu Reykja-
víkur (OR) fundaði í gær með Bjarna 
Bjarnasyni forstjóra vegna þeirrar 
ákvörðunar stjórnar Orku náttúr-
unnar (ON) fyrr í vikunni að reka 
Bjarna Má Júlíusson úr starfi fram-
kvæmdastjóra ON. Forstjórinn er 
einnig stjórnarformaður ON.

Eftir fundinn lýsti stjórnarfor-
maður OR, Brynhildur Davíðsdóttir, 
yfir stuðningi við forstjórann og 
ákvörðun stjórnar ON. – smj

Segir stjórnina 
styðja forstjóra
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Komdu á frumsýningu í dag kl. 12-16

ÁRA ÁBYRGÐ KIA

LOFORÐ UM GÆÐI

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Snjallari, glæsilegri og umhverfismildari
Nýr Kia Sportage er nú fáanlegur með nýrri mild-hybrid vél sem er bæði kraftmikil 

og útsjónarsöm í eldsneytissparnaði. Þessi söluhæsti bíll Kia fæst bæði fram- og 

fjórhjóladrifinn, með 7 þrepa sjálf  skiptingu og er búinn hátæknilausnum sem auka 

þægindi og öryggi í akstri. Snjallar og fágaðar uppfærslur í útliti vekja aðdáun, hvert 

sem nýr Sportage fer. 

Komdu á frumsýninguna í Öskju, Krókhálsi og Höldi, Akureyri og reynsluaktu Sportage.

Nýr Sportage
er mættur

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

4.490.777 kr.
Nýr Kia Sportage á verði frá: 

Verð miðast við beinskiptan 2WD.
Eyðir aðeins frá 5,77 l/100 km í blönduðum 
akstri skv. WLTP-mælingar.



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Erik Hamrén
þjálfari karlalandsliðsins í fótbolta
sagði 0-3 tapið fyrir 
bronsliði Belgíu 
frá HM fína 
frammistöðu 
og nauðsynlega 
eftir 0-6 tapið 
fyrir Sviss. 

Árni Gunnarsson
formaður Rauða krossins í  
Reykjavík
sagði að Rauði 
krossinn safnaði 
tjöldum, svefn-
pokum og 
dýnum fyrir 
heimilislausa. 
Að gefa tjald væri 
algjört neyðar úrræði 
sem í raun ætti ekki að viðgang-
ast í nútíma velferðarþjóðfélagi.

Hallgrímur Helgason 
rithöfundur
er óánægður 
með að ekki 
eigi að afnema 
virðisaukaskatt 
á bækur. Sagði 
hann langar 
skýringar á því í 
fjárlagafrumvarpinu 
virka sem hlægilega hrútskýringu 
karlanna í fjármálaráðuneytinu 
tileinkaða bókhneigðum konum 
á ráðherrastóli. „Þetta er í raun 
algjört bla bla og ansi undarlegur 
texti í fjárlagafrumvarpi.“

Þrír í fréttum 
Bolti, neyð og 
hrútskýring

TÖLUR VIKUNNAR 09.09.2018  - 15.09.2018

300 
tilkynn-
ingar um 
kyn-
ferðisbrot 
bárust lög-
reglunni 
á höfuð-
borgar-
svæðinu í 
fyrra.

vetnisbílar eru nú í 
notkun hér á landi. 
Þeir eru að mestu í 
notkun hjá fyrirtækj-
um og stofnunum.

29 milljarða króna 
afgangur verður af rekstri 
ríkissjóðs á næsta ári 
samkvæmt fjárlagafrum-
varpinu 
sem 
kynnt var 
í vikunni.

verður nýskráningu 
bensín- og dísilbíla 
hætt samkvæmt að-
gerðaáætlun stjórn-
valda í loftslagsmálum.

706.000 
krónur voru heildar-
mánaðarlaun fullvinn-
andi launamanna að 
meðaltali í fyrra. Mið-
gildi heildarlauna var 
618.000 krónur og var 
því helmingur launa-
manna með laun 
undir þeirri upphæð 
og helmingur yfir.

105.000 
tonn tæp var fiskafli íslenskra skipa í 
ágúst eða 13 prósentum minni en í ágúst 
2017. Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá 
september 2017 til ágúst 2018 var rúmlega 
1.389 þúsund tonn sem er 5 prósenta sam-
dráttur miðað við sama tímabil ári fyrr.

15 2030

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

ÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI  ÞVERHERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433
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TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.790.000 KR. – LISTAVERÐ FRÁ: 2.390.000 KR.
TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN OG GGLÆSILEGAN FIAT 500 MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐÁRA5ÁBYRGÐ

FIAT 500 - FRÁBÆRT TILBOÐSVERÐ!

AÐEINS 10 BÍLAR Á ÞESSSU 
EINSTAKA VERÐI FRÁ
1.790.000 KR.

fiat.is

DÓMSMÁL Deilt var um það í mál-
flutningi í Hæstarétti í vikunni hvort 
lögaðilar njóti verndar ákvæðis 
mannréttindasáttmála Evrópu 
(MSE) sem kveður á um bann við 
endurtekinni málsmeðferð.

Lengi hefur það tíðkast í íslensk-
um rétti að refsing við skattalaga-
brotum sé tvöföld, það er annars 
vegar sekt eða álag sem mönnum er 
gert að greiða hjá skattayfirvöldum 
og hins vegar rekstur sakamáls fyrir 
dómstólum. Með tveimur dómum 
Mannréttindadómstóls Evrópu 
(MDE), í fyrsta lagi í máli gegn Nor-
egi árið 2016 og öðru lagi í máli Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar og Tryggva 
Jónssonar, var því slegið föstu að 
ákvæði MSE útilokaði ekki að fjallað 
væri um brot í tveimur aðskildum 
málum að ákveðnum skilyrðum 
fullnægðum.

Síðasta haust kvað Hæstiréttur 
upp dóm þar sem kveðið var á um 
hvaða skilyrði þyrftu að vera upp-
fyllt til að slíkt væri heimilt. Síðan 
þá hafa verið kveðnir upp dómar 
og frávísunarúrskurðir í héraði og 
Landsrétti á grundvelli þess dóms.

Málið sem flutt var í Hæstarétti 
í vikunni er slíkt mál. Í Landsrétti í 
maí var kveðinn upp dómur í máli 
ákæruvaldsins gegn fjórum félög-
um og framkvæmdastjóra þeirra 
en virðisaukaskattskýrslum fyrir 
árið 2011 var ekki skilað af þeirra 
hálfu. Niðurstaða Landsréttar var 
sú að þætti félaganna fjögurra var 
vísað frá dómi vegna endurtekinnar 
málsmeðferðar í andstöðu við MSE. 
Framkvæmdastjórinn var dæmdur í 
átta mánaða fangelsi og til greiðslu 
16,4 milljóna sektar þar sem þáttur 
hans hafði ekki verið til skoðunar á 
stjórnsýslustigi.

Ríkissaksóknari sótti um kæru-

leyfi til Hæstaréttar til að fá frá-
vísunina endurskoðaða. Er sú krafa 
byggð á tvenns konar rökum. Ann-
ars vegar á því að í þessu máli sé um 
virðisaukaskatt að ræða en ekki 
tekjuskatt líkt og í dómi Hæsta-
réttar frá síðasta hausti. Í lögum 
um tekjuskatt sé veitt heimild til 
að leggja álag á skattstofn sé 
ekki talið fram innan tilskilins 
frests eða ef annmarkar eru á 
skattframtali. Framkvæmdin 
í virðisaukaskattsmálum sé 
allt öðruvísi. Þar leggist eitt 
prósent álag á fyrir hvern dag 
sem skil dragast, þó að 
hámarki tíu pró-
sent.

„Það álag er 
lagt sjálfkrafa á 
af tölvu og því 
kemur í raun 

ekki til ákvörðunar þar um,“ sagði 
Helgi Magnús Gunnarsson vararíkis-
saksóknari í málflutningsræðu sinni. 
Álag samkvæmt virðisaukaskatt-
slögum beri því einkenni dráttar-
vaxta en ekki refsiákvörðunar.

Hin rök ákæruvaldsins snúa að 
því að ekki sé ljóst hvort lög-

aðilar njóti þeirrar verndar 
sem kveðið er á um í 
umræddu ákvæði MSE. 
Málið hafi verið kært til 
Hæstaréttar til að fá úr 
því skorið.

„MSE er að stórum 
hluta þögull um lög-

aðila og mörg réttindi sáttmálans 
eru þess eðlis að lögaðilar geti notið 
þeirra,“ sagði Helgi. „Félög geta illa 
látið sér líða illa yfir því hvort þau 
hafi fengið tvöfalda málsmeðferð 
eður ei.“

Björgvin Þorsteinsson, verjandi 
félaganna fjögurra, vísaði á móti í 
Ne bis im idem, rit Róberts Spanó 
dómara við MDE, þar sem segir að 
óumdeilt sé að lögaðilar njóti þess-
arar verndar. Einnig gerði hann að 
umræðuefni ójafnvægi sem hann 
telur felast í því að ákæruvaldið hafi 
fengið samþykkt kæruleyfi vegna 
frávísunarinnar en ekki hafi verið 
fallist á áfrýjunarleyfi vegna efnis-
dómsins. Skjólstæðingi hans sé lík-
lega sá kostur nauðugur að leita til 
MDE vegna þessa.

Dómur Hæstaréttar er væntanleg-
ur á næstu vikum. joli@frettabladid.is

Þráttað um vernd lögaðila gegn 
endurtekinni málsmeðferð
Lögaðilar geta illa aumkað sér yfir endurtekinni málsmeðferð í skattamálum, segir vararíkissaksóknari. 
Málflutningur um hvort þeir njóti verndar ákvæðis mannréttindasáttmála Evrópu um bann við slíku fór 
fram í Hæstarétti í vikunni. Verjandi telur óumdeilt að greinin nái líka yfir málsmeðferð í tilfelli félaga.

Málflutningur fór fram í Hæstarétti á þriðjudag og mun dómur liggja fyrir á næstu vikum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Helgi Magnús 
Gunnars-
son vara-
ríkissak-
sóknari.
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LEIKURINN OKKAR

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Potturinn stefnir í 53 milljónir Í DAG

MILLJÓNIR

milljónir
eru fundið fé

5353



KYNNINGARFUNDUR
Föstudaginn 21. sept. kl. 8:30 –10:00   

Hylur, Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35

WORLD ENERGY 
ISSUE MONITOR 2018

SKÝRSLA ALÞJÓÐA ORKURÁÐSINS

ORKUSTOFNUN

Setning
Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri

World Energy Issues Monitor: Global Issues
– Einari Kiesel, framkvæmdastjóri World Energy Council Europe

World Energy Issue Monitor - Iceland
– Baldur Pétursson, verkefnisstjóri fjölþjóðleg verkefni og PR

Staða Íslands - viðhorf - umræður
 Fundarstjóri – Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku

HVERJAR ERU 
ÁSKORANIR ÍSLANDS?

Vellíðan í starfi 
– bjargráð við kulnun

Ertu úrvinda eftir langvinnt álag? Finnurðu fyrir auknum

Nánari upplýsingar og skráning á www.kms.is.
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Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is 

Opel.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

DÓMSMÁL Málflutningi lauk í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálum í 
Hæstarétti í gær. Guðjón Ólafur 
Jónsson, verjandi Alberts Klahn 
Skaftasonar, og Jón Magnússon, 
verjandi Tryggva Rúnars Leifssonar, 
fluttu mál sinna skjólstæðinga sem 
voru báðir sakfelldir fyrir aðild að 
Guðmundarmálinu.

Verjendum varð tíðrætt um 
minnisleysi rannsóknaraðila máls-
ins sem kvaddir voru til skýrslutöku 
um málið í Héraðsdómi Reykjavíkur 
11. janúar 2016 þar sem þeir voru 
spurðir um upphaf rannsóknar 
Guðmundarmálsins fjörutíu árum 
áður, í desember 1975. Fulltrúi saka-
dómara hafi sagt að hann gæti ekki 
svarað því hvaðan orðrómurinn 
hefði komið. Hafi hann vitað það 
væri hann búinn að gleyma því. Lög-
reglumennirnir fyrrverandi mundu 
þetta hvorugur. Furðuðu verjendur 
sig á því að rannsóknaraðilar hefðu 
ekki munað hvað hleypti málinu af 
stað og hvers vegna grunur beindist 
að þeim sem að lokum voru dæmd 
fyrir málið.

Vísaði Jón Magnússon til gagna 
sem sýndu að vitnisburður þáver-
andi refsifanga á Litla-Hrauni hefði 
sett málið af stað og hefði hann 
gengist við því sjálfur að hafa logið 
að rannsóknarmönnum til að 
sleppa úr fangelsi.

Vitni sem gaf sig fram við lögreglu 
2014 sagði umræddan mann hafa 
ekið á Guðmund Einarsson nóttina 
sem hann hvarf. Var hann handtek-
inn og yfirheyrður í kjölfarið.

Verjendur Tryggva Rúnars og 
Alberts lýstu því hvað skjólstæðing-
um þeirra hefði gengið illa að muna 
þá atburði sem þeim var gefið að sök 
að hafa átt þátt í en hefðu engu að 
síður verið óhemju samvinnuþýðir 
og lagt sig alla fram við að aðstoða 
lögreglumennina sem þeir litu á sem 
vini sína meðan á einangrunarvist 
þeirra stóð. Verjandi Alberts lýsti því 
hvernig ólöglegum og óeðlilegum 
rann sóknar aðferðum hefði verið 
beitt til að hjálpa Alberti að muna 
eftir atburðum sem hann upplifði 
aldrei og vísaði þar til svokallaðra 
sefjunarfunda.

Verjandi Tryggva Rúnars vísaði 
til játningaskýrslna hans þar sem 
hann skráði slagsmál sem hann 
mundi eftir og smávægileg afbrot. 

Skýrslunnar er getið í úrskurðum 
endurupptökunefndar. Hún er stíl-
uð á tiltekinn rannsóknarlögreglu-
mann, frá Tryggva Rúnari.  Á forsíðu 
hennar er skrifuð þessi athugasemd: 
„P.s. það sem mér rifjast upp og ég 
festi á blað, til minnis hjá mér og 
verði vonandi til góðs í þessu leið-
indamáli sem við getum kallað „mál 
minnisleysisins hjá mér“ og ég held 
að það megi fullyrði Kristjáni [sic].“ 
adalheidur@frettabladid.is

Minnisleysi lögreglu og 
sakborninga rætt í gær
Upphaf Guðmundarmáls var rætt í Hæstarétti í gær. Rannsakendur málsins 
muna ekki hvað hleypti því af stað. Talið að refsifangi hafi fengið frelsi gegn því 
að vísa á sakborninga. Hann var yfirheyrður fyrir tveimur árum vegna málsins.

Verjendur Tryggva Rúnars og Kristjáns Viðars, Jón Magnússon og Jón Steinar Gunnlaugsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Af huldumanni Guðmundarmálsins
Endurupptökunefnd leiðir að því 
líkur í úrskurðum sínum að upphaf 
rannsóknar Guðmundarmálsins 
megi rekja til refsifanga á Litla-
Hrauni sem hafi fengið fyrirgreiðslu 
hjá lögreglu gegn upplýsingum sem 
hann veitti í desember 1975.

Ályktun endurupptökunefndar 
um upphaf rannsóknarinnar:
„Gögn sem lögð hafa verið fyrir 
endurupptökunefnd benda sterk-
lega til þess að [SSA] hafi veitt lög-
reglu upplýsingar sem leiddu til þess 
að grunur beindist að dómfelldu um 
aðild að hvarfi Guðmundar. [SSA] 
hafði verið í afplánun refsidóms 
á Litla-Hrauni og hafði verið þar 
með dómfellda Kristjáni Viðari. Það 
hvernig staðið var að hléi á afplánun 
refsidóms [SSA] og rannsókn nýs 
brots, sem hann gerði sig 
strax sekan um í 
kjölfarið og játaði 
að hafa framið, 
gefur sterklega til 
kynna að hann 
hafi veitt þessar 
upplýsingar í því 
skyni að sleppa 
betur frá sínum 
eigin afbrotum.“ 

Sagður hafa ekið á Guðmund
Maður þessi var handtekinn  og 
yfirheyrður í júní 2016 í kjölfar 
framburðar vitnis sem gaf sig fram 
við lögreglu. Vitnið er fyrrverandi 
sambýliskona mannsins og skýrði 
hún frá því að hún hefði verið far-
þegi í bíl undir hans stjórn þegar 
ekið var á Guðmund Einarsson að-
faranótt 27. janúar 1974. Hún hafi 

setið í aftursæti og vinur sambýlis-
mannsins frammi í. Eftir ákeyrsluna 
hafi Guðmundur verið tekinn upp 
í bílinn. Henni hafi svo verið ekið 
heim en mjög hafi verið dregið af 
Guðmundi þegar hún yfirgaf bílinn 
við heimili sitt.

Maðurinn neitaði þessu staðfast-
lega í yfirheyrslu en aðspurður um 
samskipti við rannsóknarlögregl-
una á þessum tíma svaraði hann 
því til að hann hefði sífellt verið að 
ljúga í þá sögum á þessum tíma.

Bauð upplýsingar um Guðmund 
og Geirfinn gegn reynslulausn
Þetta var ekki eina skiptið sem 
þessi úrræðagóði sakamaður 
blandaði sér í Guðmundar- og 
Geirfinnsmál. Í úrskurðinum er 

vísað til skýrslu frá 
vorinu 1978 þar sem 
hann segir lögreglunni 
á Selfossi og fulltrúa 
sýslumanns að bæði 
Guðmundur og Geir-
finnur væru grafnir í 
húsagarði í Reykjavík, 
það hefði hann eftir 
Kristjáni Viðari sem 

hefði sýnt sér staðinn 
þegar þeir struku saman af Litla-
Hrauni áður en Kristján Viðar var 
úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna 
Guðmundarmálsins. Maðurinn 
benti á bakgarð við Grettisgötu. Í 
skýrslunni komi fram að upphaf-
lega hefði hann ekki viljað skýra 
frá þessu nema hann fengi að vera 
viðstaddur uppgröftinn. Svo snerist 
honum hugur og hann neitaði að 
staðfesta vitneskju sína nema hann 
fengi reynslulausn.  

g rannsókn nýs
erði sig 
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Árni Grétar Finnsson

agf@mbl.is

Tveir menn voru handteknir í gær-

morgun í tengslum við rannsókn

setts saksóknara á morði Guðmund-

ar Einarssonar í Guðmundar- og

Geirfinnsmálinu.

Samkvæmt áreiðanlegum heimild-

um Morgunblaðsins hefur embætti

setts saksóknara yfir málinu undir

höndum nýjan vitnisburð í tengslum

við málið og var hann talinn gefa til-

efni til að handtaka mennina tvo.

Vegna rannsóknarhagsmuna voru

mennirnir hand-

teknir og yfir-

heyrðir hvor í

sínu lagi, til að

koma í veg fyrir

að þeir gætu sam-

hæft vitnisburði

sína. Mennirnir

voru látnir lausir

að yfirheyrslum

loknum. Þeir hafa

báðir komið við

sögu lögreglu áður og afplánað refsi-

dóma. 
Samkvæmt lögum um meðferð

sakamála hefur lögreglan heimild til

að handtaka mann ef rökstuddur

grunur leikur á að hann hafi framið

brot sem sætt getur ákæru, enda sé

handtaka nauðsynleg til að koma í

veg fyrir áframhaldandi brot, til að

tryggja návist viðkomandi eða ör-

yggi hans eða annarra eða til að

koma í veg fyrir að sá sem í hlut á

spilli sönnunargögnum.

Davíð Þór Björgvinsson, settur

saksóknari endurupptöku Guð-

mundar- og Geirfinnsmálsins, og

Friðrik Smári Björgvinsson, yfir-

maður rannsóknardeildar lögregl-

unnar, vildu ekki tjá sig um málið

þegar eftir því var leitað.

Guðmundur sást síðast 1974

Morðið á Guðmundi Einarssyni er

hluti af hinu víðfeðma Guðmundar-

og Geirfinnsmáli. Tilkynnt var um

hvarf Guðmundar hinn 29. janúar ár-

ið 1974. Síðast sást til hans eftir

dansleik í Alþýðuhúsinu í Hafnar-

firði tveimur dögum áður. Lögreglan

lýsti eftir Guðmundi í fjölmiðlum og

hóf leit ásamt Slysavarnafélagi Ís-

lands. Leit skilaði engum árangri.

Síðast sást til Geirfinns hinn 19. nóv-

ember árið 1974, en hann hafði mælt

sér mót við óþekktan mann í Kefla-

vík. Hópur ungmenna var síðar

fundinn sekur um morðin á Guð-

mundi Einarssyni og Geirfinni Ein-

arssyni. 
Málið er nú á borði endurupptöku-

nefndar eftir að endurupptökubeiðni

var lögð fram í kjölfar skýrslu nefnd-

ar sem innanríkisráðherra skipaði til

að fara yfir rannsókn og málsmeð-

ferð Guðmundar- og Geirfinnsmáls-

ins. Í niðurstöðum skýrslunnar sagði

að veigamiklar ástæður væru fyrir

því að taka málin upp að nýju.

Handteknir vegna Guðmundar

Guðmundur

Einarsson

� Tveir menn handteknir og færðir til skýrslutöku vegna Guðmundar- og Geirfinnsmálsins frá 1974
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�Stofnað 1913 � 138. tölublað � 104. árgangur �

FER MEÐ FÓLK Á

MÓTORHJÓLUM

TIL VÍETNAMS RADIOHEAD MÆTA 

MIKILVÆGT AÐ

FÓLK TAKI VIÐ

ARFINUM 

TÓNLISTARHÁTÍÐIN SECRET SOLSTICE 30 ÞJÓÐLISTAHÁTÍÐ Á AKUREYRI 31

EIRÍKUR KÚLD 12 

Ef ég hefði búist við 

þessu þá hefði ég 

aldrei játað mig inn í þetta 

mál. Ég hélt með því að játa 

mig inn í þetta slyppi ég út á 

meðan málið kæmi fyrir 

dóm. 

Dagbók Tryggva Rúnars Leifssonar  
29. mars 1977
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifu
OpOpiðið aalllanan ssólólararhrh inngiginnnn
GaGarðrðababææ ogog SSkekeififuu

MirMira Wa Warmrm

StærStærðir ðir 30-330-399

6.299 krkr

AmbAmber

StærStærðir ð 31-41-41

13.999 krkr

PlaPlaytime

StærS ðir 21-30

12.999 kr

New Splash Winter

Stærðir 21-35

4.799 kr

NobNoble le WinWinterter

StærStærðiðir 36-436-422

10.999 krkr

SlaSlagbjgbjøørnr

StærStærðir ðir 30-30-41

5.999 krr

EagEagle

StærStæ ðir 33-43 33

12.999 kr

TotT ak

StærStærðirðir 21-321 30
SvarS tir r 21-3-33

11.499 kr

FoxFoxy Wy Wintinterer

StærStærðir ðir 36-436-422

9.999 krkr

Molde Mid

Stærðir 31-41

6.999 krr

Tokokke

Stærðir 20-30- 0

11.499 kr

Fightereggggghhh

ðir ð 21-335
tir 21-399

7.699 krrr

Frost rorrrrFFFF

StærðS
Svart

7.6



Samfélagsstyrkir
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja er til og með miðviku-
deginum 3. október 2018. Rafrænar umsóknir og nánari 
upplýsingar á landsbankinn.is. 

Landsbankinn veitir 15 milljónir króna í samfélags-
styrki árið 2018. Umsóknarfrestur er til og með 
miðvikudeginum 3. október næstkomandi.

Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til  
verðugra verkefna. Meðal styrkveitinga úr sjóðnum eru námsstyrkir,  
samfélagsstyrkir og umhverfisstyrkir.

Verkefni sem einkum koma  
til greina:
� Verkefni á vegum mannúðar- 

samtaka og góðgerðarfélaga
� Verkefni á sviði menningar  

og lista
� Menntamál, rannsóknir og vísindi
� Forvarna- og æskulýðsstarf
� Sértæk útgáfustarfsemi

Veittir eru styrkir í þremur 
þrepum:
�  1.000.000 kr.
�   500.000 kr.
�   250.000 kr.

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is

Svörum fyrirspurnum fúslega í síma 515 1100 
eða á heilbrigdi@rekstrarland.is
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ABENA ÞVAGLEKAVÖRUR 
FÁST Í REKSTRARLANDI
samþykktar af Sjúkratryggingum Íslands og Ríkiskaupum

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17.

Abena hjálparvörurnar við þvagleka eru vandaðar, danskar 

gæðavörur. Alhliða lausnir fyrir alla þá sem glíma við þvagleka. 

Sérfræðingar okkar aðstoða við rétt val og veita persónulega 

og faglega þjónustu. Skírteinishafar geta leitað beint til 

Rekstrarlands til að fá afgreiddar Abena þvaglekavörur. 

Við sjáum um að koma vörunum beint heim til notenda.

FISKELDI Úrskurðarnefnd umhverfis- 
og auðlindamála neitar að fresta rétt-
aráhrifum ákvörðunar um að veita 
starfsleyfi fyrir regnbogasilungseldi 
í Fáskrúðsfirði.

Stofnunin veitti þann 22. júní Fisk-
eldi Austfjarða starfsleyfi fyrir þrjú 
þúsund tonna regnbogasilungseldi 
í Fáskrúðsfirði. Þá ákvörðun kærðu 
Náttúruverndarsamtök Íslands, 
Náttúruverndarfélagið laxinn lifi, 
Veiðifélag Breiðdæla, Veiðifélag 
Hofsár og Sunnudalsár, Veiðifélag 
Selár og Veiðifélag Vesturdalsár. Í 
kærunni var þess krafist að ákvörð-
unin yrði felld úr gildi og jafnframt 
að réttaráhrifum hennar yrði frestað 
á meðan úrskurðarnefndin væri með 
kæruna til meðferðar.

„Kærendur taka fram að þeir eigi 
mikilla hagsmuna að gæta um að 
ekki verði stefnt í hættu lífríki Breið-
dalsár, Hofsár, Sunnudalsár, Selár 
og Vesturdalsár, þar á meðal hinum 
villtu laxa- og silungastofnum ánna, 
með lúsafári, sjúkdómasmiti og 
mengun frá erlendum og framandi 
regnbogasilungi, sem enginn mót-
mæli að muni sleppa í meira og 
minna mæli úr fyrirhuguðu sjókvía-
eldi í Fáskrúðsfirði,“ segir í umfjöllun 
úrskurðarnefndarinnar.

Umhverfisstofnun bendir á að 
um sé að ræða endurnýjun á starfs-
leyfi sem heimili sama umfang og 
sömu staðsetningu og rekstraraðili 
hafi verið með. Fiskur hafi ekki enn 
verið settur út í kvíar og að ekki 

hafi verið tilkynnt um útsetningu. 
Ekki hafi verið sýnt fram á ástæður 
sem leiði til þess að rétt sé að fresta 
réttar áhrifum ákvörðunar um útgáfu 
starfsleyfis.

Að því er kemur fram í úrskurð-
inum segir Fiskeldi Austfjarða öll 
efnisleg rök skorta fyrir kröfum kær-
endanna. „Um sé að ræða eldi regn-
bogasilungs er tímgist ekki í íslenskri 
náttúru og ekki séu skilyrði fyrir því 
að laxalús þrífist á Austfjörðum. 
Hagsmunir kærenda séu því allt 
annað en brýnir eða skýrir.“ 

Nefndin rekur að Skipulags-
stofnun hafi árið 2004 komist að 
þeirri niðurstöðu að allt að þrjú 
þúsund tonna eldi á þorski á ári í 
Fáskrúðsfirði væri ekki líklegt til 
að hafa í för með sér umtalsverð 
umhverfisáhrif og væri því ekki háð 
mati á umhverfis áhrifum. Fiskeldi 
Austfjarða hafi á árinu 2012 fengið 
að breyta leyfi sínu úr þorskeldi í 
regnbogasilungseldi. Ekki væri um 
aukningu á lífmassa að ræða og 
óveruleg hætta talin á að erfðaefni 
regnbogasilungs blandaðist villtum 
fiskistofnum. Núverandi starfsleyfi 
tekur við af leyfinu frá 2012.

„Fyrir liggur að engin breyting 
verður á starfsemi vegna nýs starfs-
leyfis enda hefur leyfishafi haft sams 
konar starfsleyfi fyrir fiskeldi á sama 
stað, þó svo að rekstur sé ekki haf-
inn,“ segir nefndin sem á þó enn á 
eftir að ákveða hvort eldisleyfið sjálft 
verður fellt úr gildi. gar@frettabladid.is

Ekki frestun á 
leyfi til eldis
Náttúruverndarsamtök Íslands og veiðifélög segja 
fyrirhugað eldi á regnbogasilungi í Fáskrúðsfirði 
stefna villtum stofnum í hættu. Starfsleyfið stendur. 

Efri fiskurinn er regnbogasilungur sem veiddist í Fljótá árið 2015. Fyrir 
neðan hann á myndinni er silungur úr stofni árinnar. MYND/ORRI VIGFÚSSON
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Íslenskt ál um allan heim | nordural.is

Íslenskt ál
um allan heim

Eftir 10 ár má gera ráð fyrir að nánast enginn kaupi bensín- eða dísilbíl 
á Íslandi. Markmiðið er að nýta íslenska orku og minnka útblástur bíla 
niður í næstum ekkert. Með áli hefur tekist að létta rafbíla um mörg-
hundruð kíló og þeir verða sífellt sprækari, langdrægari og hagkvæm-
ari í framleiðslu. Ál og álblöndur frá Íslandi koma við sögu í mörgum 
bíltegundum og við hlökkum til framtíðarverkefna fyrir umhverfis-
væna bílaframleiðendur.

Við fögnum þessari þróun og gleðjumst yfir okkar hlutverki í henni.

Annað: 5%

Umbúðir: 16%

Byggingariðnaður: 25%

Samgöngur: 27%

Neysluvörur: 5%

Vélar og tæknibúnaður: 9%



BANDARÍKIN „Trúðu á eitthvað, jafn-
vel þótt það kosti þig allt.“ Þetta er 
slagorð auglýsingaherferðar sem 
íþróttavörurisinn Nike réðst í fyrr 
í mánuðinum með NFL-leikstjórn-
andann Colin Kaepernick í farar-
broddi. Auglýsingin fór öfugt ofan 
í bandaríska íhaldsmenn og hefur 
hinn umdeildi Kaepernick aldrei 
verið meira á milli tannanna á fólki.

En hvers vegna er Kaepernick, 
leikstjórnandi sem vann aldrei 
Ofurskálina svokölluðu, orðinn einn 
þekktasti NFL-leikmaður heims? 

Upphafið
Kaepernick var 36. valið í nýliða-
vali NFL-deildarinnar árið 2011 og 

fór til San Francisco 49ers. Hann var 
varaleikstjórnandi liðsins á fyrsta 
tímabilinu en byrjaði að veita leik-
stjórnandanum Alex Smith hörku-
samkeppni á öðru tímabili sínu.

Leikstjórnandinn náði að festa 
sig í sessi og hélt byrjunarstöðunni 
þangað til 2015 þegar hann missti 
hana til Blaines Gabbert, bæði 
vegna lítillar trúar nýja þjálfarans 
Jims Tomsula á honum sem og axlar-
meiðsla og gekk honum illa að vinna 
stöðu sína aftur á ný.

Það voru þó ekki afrek Kaeper-

nicks inni á vellinum sem urðu til 
þess að nafn hans varð ráðandi í 
stjórnmálaumræðu Bandaríkjanna. 
Sú saga hófst á undirbúningstíma-
bilinu 2016. Í þriðja leik þess sást 
Kaepernick sitjandi á meðan þjóð-
söngurinn var fluttur en venju sam-
kvæmt standa þá leikmenn.

Fór á hnén
Þetta vakti athygli íþróttablaða-
manna sem spurðu Kaepernick út 
í málið eftir leik. „Ég ætla ekki að 
standa til þess að sýna virðingu mína 

fyrir fána ríkis sem kúgar hörunds-
dökka. Fyrir mér er þetta mál stærra 
en fótbolti og það væri sjálfselska 
af minni hálfu að hundsa vandann. 
Lík liggja á götum úti og hin ábyrgu 
fá launað frí og komast upp með 
morð,“ sagði Kaepernick þá.

Með þessum ummælum var 
Kaepernick að vísa í atburðarás sem 
leiddi til stofnunar hreyfingarinnar 
Black Lives Matter. Hreyfingin berst 
gegn lögregluofbeldi sem beinst 
hefur að svörtum Bandaríkjamönn-
um og bendir á að fjöldi svartra og 

óvopnaðra Bandaríkjamanna hafi 
verið myrtur af lögreglumönnum 
sem hafi fæstir þurft að svara fyrir 
gjörðir sínar.

Þrátt fyrir hörð orð bandarískra 
íhaldsmanna hélt Kaepernick striki 
sínu. Reyndar hafði hann breytt lík-
amsstöðu sinni og var komin niður 
á hné í næsta leik, sagði það gert til 
þess að sýna bandaríska hernum 
meiri virðingu en halda samt sem 
áður áfram að mótmæla.

Umdeildur
Bandarískum íhaldsmönnum þykir 
Kaepernick sýna bandaríska hern-
um og Bandaríkjunum sjálfum van-
virðingu með því að krjúpa. Þá er 
vert að taka fram að Repúblikanar 
hafa ekki stutt Black Lives Matter. 

Kaepernick sagðist í septem-
ber 2016 hafa fengið líflátshótanir 
vegna málsins. „Ef þeim hótunum 
verður framfylgt myndi það sanna 
málstað minn,“ sagði leikstjórn-
andinn á þeim tíma. Í desember 
fjölluðu íþróttamiðlar svo um 
minnkandi áhorf á NFL-deildina 
þar sem fram kom að áhorfendur 
og hinn nýkjörni forseti kenndu 
Kaepernick um áhorfstapið.

Þann 3. mars 2017 lauk svo NFL-
ferli Kaepernicks, að minnsta kosti 
í bili. Hann nýtti ákvæði í samningi 
sínum við 49ers og losnaði þannig.

Stærri en Kaepernick
Hreyfingin sem Kaepernick hefur 
hrint af stað er orðin stærri en hann 
sjálfur. Fleiri og fleiri leikmenn 
bætast í hópinn. Á meðal þeirra sem 

Að fórna öllu fyrir málstaðinn

Auglýsing Nike með Colin Kaepernick í aðalhlutverki gnæfir yfir borgurum New York-borgar. NORDICPHOTOS/AFP

Colin Kaepernick, 
leikstjórnandinn fyrr-
verandi, hefur enn á 
ný vakið mikið umtal í 
Bandaríkjunum. Aug-
lýsingaherferð hans 
fyrir Nike kyndir undir 
mótmælum hans gegn 
kynþáttafordómum á ný 
og fyrirtækið malar gull 
á herferðinni.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

jeppa og jepplinga 
                                   

Fullt 
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Kaepernick 
krýpur.

hafa kropið eru knattspyrnukonan 
Megan Rapinoe, blakleikmenn West 
Virginia Teck og hafnaboltaleik-
maðurinn Bruce Maxwell.

Svo virðist sem hreyfingin hafi 
líka valdið Trump miklu hugar-
angri, enda hafa leikmenn undan-
farið ár einnig tileinkað mótmæli 
sín stefnumálum hans. Í septem-
ber 2017, á fjöldafundi í Alabama, 
krafðist Trump þess að eigendur 
NFL-deildarinnar myndu hreinlega 
reka leikmenn sem mótmæltu. 

Barack Obama, sem var for-
seti þegar mótmælin 
hófust, er á öðru máli. 
Í september 2016 
sagði hann að Kaep-
ernick hefði stjórn-
a r s k r á r b u n d i n n 
rétt til að mótmæla. 
„Hann hefur vakið 
meiri umræðu 
u m  m i k i l  væ g 
málefni.“

Auglýsingin 
Eftir að hafa 
staðið utanvallar 
frá því hann rifti 
samningi sínum 
sneri Kaepernick 
aftur af fullum 
krafti í umræðuna í 
upphafi mánaðar þegar hann 
var andlit nýrrar auglýsinga-
herferðar Nike. Líkt og mót-
mælunum var auglýsinga-
herferðinni afar misjafnlega 
tekið. Trump sagði hana 
senda „hrikaleg skilaboð 
sem ætti ekki að senda“ og 
íhaldsmenn tóku myndbönd 
af Nike-skóm brenna.

Hlutabréf í 
Nike hafa hins 
v e g a r  r i s i ð 
myndarlega frá 

því að auglýsingaherferðin fór í loft-
ið. Demókratar og óháðir hafa flestir 
tekið vel í boðskapinn og í vikunni 
bárust þau tíðindi að virði hluta-
bréfa í Nike hafi aldrei verið meira.

Framtíð Kaepernicks
En hvað kemur næst fyrir leikstjórn-
andann? Hann hefur ekki spilað í 
NFL-deildinni frá því að hann rifti 
samningi sínum og hefur höfðað 
mál gegn NFL-deildinni. Málið er á 
leið fyrir dóm en Kaepernick heldur 
því fram að eigendur liða í NFL-

deildinni hafi komið sér saman 
um að halda honum utan deild-

arinnar sem Kaepernick telur 
brot á NFL-reglunum.

Kaepernick hefur þó nýtt 
tíma sinn vel. Hann hefur 

verið gerður að sam-
v i s k u s e n d i h e r r a 
Amnesty Internat-
ional, borgara ársins 

hjá GQ og fengið heið-
ursverðlaun Muhamm-
ads Ali hjá Sports Ill-
ustrated. Þá hefur hann 
staðið við loforð sem 
hann gaf haustið 2016 

um að gefa milljón dala 
til samtaka sem ynnu 
að málstað hans um 
jafnrétti kynþátta.

Ólíklegt þykir að 
Kaepernick snúi aftur í 

NFL-deildina. Blaðamað-
ur The Undefeated orðaði það 
svo, með vísun í málstaðinn: 

„Líkurnar á því að 
Colin Kaepernick 
spili aftur sem 

leikstjórnandi í 
NFL-deildinni eru 
jafnmiklar og lík-

urnar á því að lög-
regluþjónn verði sakfelldur fyrir 

morð á svörtum manni.“

í Heklu í dag milli       
              12 og 16.      

Veglegur auka-
hlutapakki fylgir 
nýjum jeppum  
og jepplingum.

Jói P. og Króli 
taka lagið 
klukkan 14.

hús

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Poul Thomsen, framkvæmdastjóri Evrópudeildar Alþjóðagjaldeyris-

sjóðsins, flytur erindi í Eyri í Hörpu laugardaginn 15. september  

kl. 15:00 en þann dag verða tíu ár liðin frá falli Lehman Brothers.  

Að erindinu loknu mun Thomsen taka við spurningum úr sal.

Erindi Thomsens nefnist Iceland’s Successful Stabilization  

Program and the Role of the IMF.

Poul Thomsen hefur verið framkvæmda-

stjóri Evrópudeildar Alþjóðagjaldeyrissjóðs-

ins síðan í nóvember 2014. Þar áður var 

hann m.a. formaður sendinefnda sjóðsins 

í samningum við ýmis lönd um lánafyrir-

greiðslu frá sjóðnum, svo sem Grikkland  

og Portúgal, og hann fór fyrir sendinefnd sjóðsins í samningum við  

íslensk stjórnvöld haustið 2008. Í erindi sínu mun hann m.a. fjalla 

um reynsluna af efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda í samvinnu 

við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

SEÐLABANKI ÍSLANDS

Iceland’s Successful Stabilization 
Program and the Role of the IMF
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Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2019

Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til 
heilsueflingar og forvarna.

Áhersla er lögð á eftirfarandi: 
Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu.
Verkefni sem tengjast geðrækt barna.
Aðgerðir sem miða að heilbrigðu mataræði, svefni og hreyfingu. 
Áfengis-, vímu- og tóbaksvarnir.
Verkefni sem tengjast kynheilbrigði.
Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu,
eða verkefni sem eru til þess fallin að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna í 
tengslum við heilsu.

Við úthlutun verður tekið mið af eftirfarandi stefnum:
Lýðheilsustefnu og aðgerðum sem stuðla að heilsueflandi samfélagi.
Stefnu í áfengis- og vímuvörnum til 2020.
Stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til 2020.

Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang:
Sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila.
Eru með eigin fjármögnun eða aðra fjármögnun.

Verkefnin eiga að byggja á faglegum grunni og hafa raunhæf og skýr
markmið. Gera þarf grein fyrir því hvernig árangur verkefnis verður metinn 
og skal skila framvinduskýrslu að verkefni loknu. 

Opnað verður fyrir umsóknir þann 20. september en frestur til að sækja um 
rennur út þann 15. október 2018. Sótt er um á vefsvæði Lýðheilsusjóðs
http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/

Nánari upplýsingar í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins.

Embætti landlæknis - Barónsstíg 47 - 101 Reykjavík - Sími 510 1900 - lydheilsusjodur@landlaeknir.is - www.landlaeknir.is

Til sölu
Heildsölufyrirtæki

Til sölu er vel rekin skuldlaus heildsala sem selur vörur og 
búnað til fyrirtækja í matvælaframleiðslu og sjávarútvegi.

Velta 420m.  EBITDA 35m.

Nánari upplýsingar veittar á trúnaðarfundi 
hjá Firma Consulting.  Sími 896 6665.

Byljir gengu 
á land bæði í 
austri og vestri

Fellibyljir gengu á land í Bandaríkjunum 
og á Filippseyjum. Mikil flóð, hvassviðri 
og hækkandi sjávarborð til þess fallið að 
valda tjóni. Engin tíðindi höfðu borist af 
mannsköðum á Filippseyjum í gærkvöld. 
Fjórir voru sagðir hafa farist í Bandaríkj-
unum þegar Fréttablaðið fór í prentun.

BANDARÍKIN Florence gekk á land í 
Norður-Karólínu í Bandaríkjunum 
í gærmorgun sem fyrsta stigs felli-
bylur. Vindhraði var þá um fjörutíu 
metrar á sekúndu, úrkoma gífurleg og 
sjávarborð hátt. Stormurinn fer afar 
hægt yfir og vegna úrkomunnar og 
áhrifa á sjávarborð er búist við enn 
meiri flóðum.

Að minnsta kosti fjórir höfðu farist 
vegna stormsins þegar Fréttablaðið 
fór í prentun, þar af ungbarn og 
móðir þegar tré féll ofan á þau.

Samkvæmt spá bandarísku felli-
byljamiðstöðvarinnar (NHC) mun 
Florence nú halda áfram sem hita-
beltisstormur vestur yfir Suður-Kar-
ólínu.

Afleiðingarnar á þessum fyrsta 
degi hamfaranna voru miklar. Sam-
kvæmt bandarískum miðlum er 
rafmagnslaust í rúmlega 600.000 
húsum, byggingar hafa hrunið og 
fjöldi íbúa orðið strand vegna mik-
illa flóða. Þá hafa tré rifnað upp með 
rótum.

Roy Cooper, ríkisstjóri Norður-
Karólínu, varaði sérstaklega við því  
í viðtali við fréttastofu NBC í gær-
morgun að flóð gætu gert íbúum 
á láglendi lífið leitt og torveldað 
björgunarstarf þar mikið. Undir 
það tók James Trogdon, samgöngu-
málaráðherra ríkisins, sem sagði að 
væntanleg flóð væru eitthvað sem 
sæist bara á þúsund ára fresti.

„Þetta er óboðinn hrotti sem vill 
einfaldlega ekki fara,“ sagði Cooper 
sem bætti því við að heilu samfélögin 
gætu einfaldlega skolast á brott í 
storminum.

Veðurfræðingar National Weath er 
Service vöruðu sömuleiðis við flóð-
um. Einn þeirra, Brandon Locklear, 

sagði að rigningin um helgina gæti 
orðið sambærileg við úrkomu sem 
venjulega fellur á átta mánuðum. 
Þótt regn gærdagsins hafi einungis 
verið byrjunin var það svakalegt 

samt sem áður. Í sumum borgum  í 
bæði Norður- og Suður-Karólínu 
hafði mælst meira en hálfs metra 
úrkoma þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

NBC og AP greindu frá því að 
hundruð hefðu setið föst í borginni 
New Bern í Norður-Karólínu vegna 
stormsins. 

Flóðin hafi gert það að verkum að 
fólk festist uppi á þaki eða háalofti. 
Þar þurfti sömuleiðis að bjarga sex-
tíu af vegahóteli sem hrundi vegna 
stormsins.

Þá er einnig óttast um að Flo-
rence geti valdið miklum umhverfis-
spjöllum. Í leið stormsins liggja bæði 
verksmiðjur og stórbýli. Talið er að 
mykjutjarnir gætu flætt yfir bakka 
sína og öskuský þyrlast upp í loftið, 
svo fátt eitt sé nefnt.

Mannfall vegna Florence í Bandaríkjunum

Filippseyingar flúðu heimili sín í þúsundatali í gær. NORDICPHOTOS/AFP

FILIPPSEYJAR Fimmta stigs fellibyl-
urinn Mangkhut gekk á land nyrst á 
Luzon-eyju Filippseyja í gær. Storm-
urinn var þá tæplega 900 kílómetrar 
að þvermáli og var vindhraðinn 
um 57 metrar á sekúndu í gær. Þús-
undir flúðu heimili sín í aðdraganda 
hamfaranna en talið var að fjórar 
milljónir íbúa væru í hættu.

Yfirvöld vöruðu í gær við því að 
sjávarborð gæti hækkað um allt að 
sex metra og því væru miklar líkur 
á því að viðkvæmar byggingar yrðu 
fyrir gríðarlegu tjóni.

Þá þegar hafði stormurinn farið 
yfir bandarísku eyjuna Gvam. Það 
gerði hann á fimmtudag og olli raf-
magnsleysi víðast hvar á eyjunni.

Samkvæmt spám stefnir stormur-
inn svo í átt að Kína. Gert er ráð fyrir 

því að bylurinn gangi á land í Hong 
Kong á sunnudaginn sem fjórða 
stigs fellibylur áður en hann heldur 
áfram vestur yfir landið sem hita-
beltisstormur.

Ógnar lífi fjögurra milljóna

Þórgnýr 
Einar  
Albertsson
thorgnyr@
frettabladid.is

Norður-Karólínumaður veður flóðvatnið með síma á lofti. NORDICPHOTOS/AFP

600
þúsund hús hið minnsta 

urðu rafmagnslaus í gær.

Regn hafði mælst meira 

en hálfur metri á sumum 

svæðum í Karólínuríkjunum 

í gær.

Fleiri myndir má nálgast á +Plús 
síðu Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs- appinu eða í PDF-
útgáfu blaðsins sem er aðgengi-
leg á frettabladid.is.

+PLÚS
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Skert þjónusta 
Íslandsbanka
14.-17. september
Skert þjónusta verður í netbanka og appi Íslandsbanka 

dagana 14.-17. september vegna innleiðingar á nýju og 

endurbættu grunnkerfi. Þjónusta í útibúum verður jafnframt 

skert mánudaginn 17. september. 

Þjónustuver bankans verður opið frá 10-18 þessa helgi. 

Vegna frekari fyrirspurna er viðskiptavinum bent á að hringja 

í þjónustuver, senda tölvupóst á islandsbanki@islandsbanki.is 

eða hafa samband í gegnum netspjall á vefsíðu bankans. 

Við minnum viðskiptavini jafnframt á Kass og Kreditkortsappið 

fyrir helstu þjónustuþætti.

Íslandsbanki biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem 

þetta kann að hafa í för með sér. Frekari upplýsingar má 

finna á islandsbanki.is. 

Innleiðing á nýju grunnkerfi
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+PLÚS

Mannskæðir byljir 
í Bandaríkjunum 
og á Filippseyjum

Feðgar á Luzon-eyja hlaupa eins og fætur toga.

Filippseysk kona flýr heimili sitt, líkt og þúsundir annarra gerðu, með eigur sínar í fötum. 

Ungur Norður-Karólínubúi leikur sér í regnvatninu. Af nógu vatni er að taka enda hafa veðurfræðingar spáð því að um helgina muni rigna á við átta venjulega mánuði. MYNDIR/NORDICPHOTOS/AFP

Ökumenn voru varaðir við flóðum og fallandi trjám er þeir flúðu heimili sín í Norður-Karólínu.Bandaríkjamaður stendur keikur með bandaríska fánann í hendi og tekur á móti Florence. 

Mangkhut gekk á land 
á Filippseyjum og Flor-
ence í Bandaríkjunum 
í gær. Mikil flóð fylgja 
í kjölfarið og tugir 
þúsunda hafa þurft að 
flýja heimili sín. Búist er 
við því að stormurinn 
í austri haldi áfram til 
Kína en að Florence 
haldi áfram í norður.



PEUGEOT 208 ACTIVE 
1,2 bensín, 82 hö, beinskiptur

MAZDA3 VISION
2,0 bensín, 120 hö, beinskiptur

Verðlistaverð með málmlit:  3.260.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ:  2.960.000 KR.
AFSLÁTTUR:  300.000 KR.

Verðlistaverð með nálægðarskynjara aftan:  2.240.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ: 1.990.000 KR.
AFSLÁTTUR:  250.000 KR.

Verð áður: 4.679.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ:  4.090.000 KR.
AFSLÁTTUR:  589.000 KR.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
D2 Momentum, sjálfskiptur

-250.000 kr.

-589.000 kr.

GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!

G O 208 C 3 S

GEGGJUÐ
TILBOÐ!GEGGJUÐ
TILBOÐ!

-300.000 kr.

0.000 kr.

0 KR.

-300.00000000000 kr

Tryggðu þér bíl á septembertilboði Brimborgar.

Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla,

frábært verð og framúrskarandi þjónustu.  

 – við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Kauptu Volvo V60 CC
fyrir 30. september 
og þú færð að auki 

vetrardekk frítt með



Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 brimborg.is

CITROËN C4 CACTUS FEEL
1,2 bensín, 110 hö, beinskiptur

Verðlistaverð:  2.890.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ:  2.590.000 KR.
AFSLÁTTUR:  300.000 KR.

Verð með aukabúnaði:  1.955.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ:  1.790.000 KR.
AFSLÁTTUR:  165.000 KR.

FORD KA+ ULTIMATE SPORT
1.2i bensín, 85 hö, 5 dyra og 5 gíra

Aukabúnaður í tilboðsbílum: Málmlitur

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ FRÁ 
FORD, VOLVO, MAZDA, CITROËN OG PEUGEOT HJÁ BRIMBORG

-165.000 kr.

Kauptu Ford KA+
fyrir 30. september 
og þú færð að auki 

vetrardekk frítt meðÚRVAL! ÚRVAL!

ÚRVAL! ÚRVAL!ÚRVAL! ÚRVAL!

ÚRVAL! ÚRVAL!

TAKMARKAÐ MAGN!

CITRO
1,2 bensín,

Verðlistav

SEPTEMB
AFSLÁTT

-300.000 kr.

VERÐ FRÁ 2.920.000 KR. 

ENN GLÆSILEGRI
 MAZDA CX-3

SÝNUM Í DAG NÝJAN MAZDA CX-3 
KL. 12-16 REYKJAVÍK & AKUREYRI

KOMDU OG UPPLIFÐU ÞENNAN EINSTAKA BÍL!
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir 

Minni hags-

munum 

fórnað fyrir 

meiri, jafn-

vel þótt 

einhverjir í 

ríkisstjórn-

inni myndu 

sennilega sitja 

eftir með hug-

myndafræði-

legt óbragð í 

munni.

SKIPULAGSDAGURINN 2018 

Meðal efnis: 

Charles Campion RIBA AoU, JTP Architects and Placemakers, London:  

 

Erindi og pallborðsumræður fagfólks og sveitarstjórnarmanna um 
,  og 

 

Dagskrá og upplýsingar um skráningu á  

 

Skipulagsdagurinn er haldinn í samráði við Samband íslenskra sveitar-
félaga 

 

 

Í dag eru tíu ár frá því að bandaríski fjárfestingar-
bankinn Lehman Brothers varð gjaldþrota. Fall 
bankans, stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna, 

markaði upphaf alþjóðlegrar fjármálakreppu og leiddi 
til bankahrunsins á Íslandi.

Nokkrum vikum fyrir hrunið birtist forsíðuviðtal í 
Viðskiptablaðinu við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, 
þáverandi utanríkisráðherra og formann Samfylkingar. 
Fyrirsögn viðtalsins var: „Hér er engin kreppa.“

Afdráttarlaus athugasemd
Eiginmaður minn er annálaður brandarakarl. Orð-
stírinn hefur hann þó getið sér fyrir magn fremur en 
gæði. Eins og dyggri eiginkonu sæmir sýni ég hugðar-
efni bóndans stuðning og gæti þess ávallt að hlæja dátt 
þegar hann segir brandara eða „læka“ fari hann með 
gamanmál á samfélagsmiðlum. Nýverið smellti ég af 
skyldurækni hjarta á Twitter-færslu karlsins, léttvægt 
grín um minnkandi túrisma á Íslandi og ósk um annað 
eldgos sem vakið gæti athygli á landinu er það stöðvaði 
flug umferð um víða veröld. Afdráttarlaus athugasemd 
annars Twitter-notanda við lítilfjörlegan brandarann 
vakti með mér ugg: „Túrismi fer ekki minnkandi.“

Nokkuð hefur borið á fréttum af samdrætti í ferða-
þjónustu síðustu vikur. „Bakslag í ferðaþjónustunni 
verulegt áhyggjuefni“ var fyrirsögn fréttar um samdrátt í 
bókun gistinótta á hótelum. „Verðstríð, færri ferðamenn 
og minni eyðsla veldur áhyggjum“ sagði um ástand 
ferðamála á Norðurlandi. „Þungt hljóð í veitinga-
mönnum í Reykjavík“ var haft eftir formanni Matvæla- 
og veitingafélags Íslands eftir slæma tíð í sumar. Þótt 
fyrirsagnirnar hljómi ískyggilega eru varnaðarorðin þó 
ekki stærsta vísbendingin um að blikur séu á lofti.

„Af engri ástæðu“
Fyrir rúmu ári flaug Skúli Mogensen, forstjóri WOW air, 
svo hátt að hann missti allt jarðsamband og spáði því í 
viðtali við Business Insider að senn myndi hann greiða 
farþegum fyrir að fljúga með sér en ekki öfugt. En dramb 
er falli næst. Ekki leið á löngu uns fjölmiðillinn Stundin 

birti frétt undir fyrirsögninni „WOW 
air birtir ársuppgjör seinna en í fyrra 
af „engri ástæðu““.

Viðbrögðin á samfélagsmiðlum einkenndust af sama 
afdráttarleysi og brandari eiginmannsins vakti: „Það 
er eitthvað alvarlegt að hjá ritstjórn Stundarinnar … Ef 
þeim [sic] vantar hugmyndir að efni til að skrifa um þá 
er af nógu áhugaverðu að taka þegar kemur að WOW air. 
Meðal annars hvernig hver einasti starfsmaður lagðist á 
eitt að byggja upp öflugt flugfélag með jákvæðni, áhuga 
og eljusemi að leiðarljósi.“ Annar bætti við: „Það er 
verið að raða saman sögusögnum og slúðri … Til hvers 
er þetta?“ Öllum er nú ljóst að það var ekki af „engri 
ástæðu“, eins og Skúli Mogensen orðaði það, að WOW 
air var ekkert að flýta sér að kynna ársuppgjör sitt fyrir 
2017. Í vikunni bárust daglega fréttir af því hvernig flug-
félagið berst í bökkum.

„Konan lofar of miklu“
„The lady doth protest too much, methinks,“ er sagt í 
Hamlet um konu nokkra sem heitir því af svo yfirdrif-
inni staðfestu að hún muni aldrei ganga að eiga annan 
mann eftir andlát eiginmanns síns að yfirlýsingin þykir 
ekki trúverðug.

Það eru ekki fréttirnar um rekstrarerfiðleika sem helst 
renna stoðum undir þá kenningu að halli undan fæti í 
ferðaþjónustu. Þvert á móti er það fjöldi frétta um alla 
þá sem þvertaka fyrir það sem vekur ugg. „Eng in kreppa 
í ferðaþjón ust unni,“ sagði forstjóri Bláa lónsins. „Engar 
þjóðhagsspár sem sýna kreppu í nánd,“ var haft eftir 
Bjarna Benediktssyni.

Fyrir tíu árum var okkur heitið því af staðfestu að „hér 
væri engin kreppa“. Shakespeare vissi sem var um alda-
mótin 1600: „Konan lofar of miklu, þykir mér.“

Senn minnumst við Íslendingar þess að tíu ár eru 
liðin frá hruni. Nú, rétt eins og þá, er okkur talin trú 
um að við búum við óhaggandi hagsæld; hér er engin 
kreppa. En hvort sem árið er 1600, 2008 eða 2018 eru 
það gömul sannindi og ný: Afgerandi neitun er oftar en 
ekki afneitun.

Neitun eða afneitun?

Liðin vika hefur verið undirlögð fregnum 
af skuldabréfaútboði WOW air og framtíð 
félagsins. Ljóst er að ýmislegt hefur gengið 
á. Fjármálamarkaðir hafa sveiflast í takt við 
fréttir fjölmiðla af málinu. Krónan hefur ýmist 
styrkst eða veikst og hlutabréfaverð sveiflast.

Í gær barst svo tilkynning um að fjármögnuninni væri 
um það bil lokið. Forsvarsmönnum WOW hefur því 
tekist, að minnsta kosti í bili, að létta því óvissuástandi 
sem hefur varað. Lengi hefur verið vitað að WOW stæði 
tæpt ef ekki fengist nýtt fé að félaginu. Fyrir síðustu 
helgi bárust fregnir af því að forsvarsmenn WOW hefðu 
fundað með stjórnvöldum. Þá var því lofað að mál 
myndu skýrast á þriðjudag, svo frestað fram á föstudag 
þar til tilkynning barst síðdegis í gær.

Óvissa er aldrei jákvæð í fyrirtækjarekstri. Ómögulegt 
er annað en að ástandið hafi haft áhrif á miðapantanir 
hjá WOW. Venjulegt fólk vill ekki taka áhættu með fríið 
sitt. Slíkur ótti kann að vera óþarfur, en hann er mann-
legur. Birgjar og aðrir sem eiga í viðskiptum við félagið 
hljóta sömuleiðis að hafa verið órólegir.

Mikilvægt er að hraða för þegar svona aðstæður 
skapast. Óvissan ein og sér getur grandað fyrirtækjum ef 
ekki er varlega farið. Skera þarf á hnútinn. Af eða á. Það 
gerðu Skúli Mogensen og félagar í gær.

Ekki er óeðlilegt að spyrja hvað beri að gera í stöðu 
sem þessari þegar óvissa er uppi um rekstrarhæfi félags 
sem talist getur kerfislega mikilvægt. Í bankahruninu var 
stærð íslenska bankakerfisins slík að ríkissjóður hefði 
aldrei ráðið við að bjarga bönkunum. Sennilega varð það 
okkur til happs.

Hvað varðar flugfélögin er staðan önnur, raunar vill 
það oft gleymast að íslenska ríkið hefur lagt Icelandair og 
forverum þess félags lið, til dæmis í kjölfar hryðjuverka-
árásanna 11. september 2001.

Hjá WOW starfa ríflega þúsund manns. Afleidd störf 
skipta nokkrum þúsundum. Flugfélagið flytur þriðja 
hvern farþega til landsins. Í tilviki Icelandair eru breyt-
urnar enn stærri, og sveiflur í hlutabréfavirði undanfarna 
daga og misseri segja okkur að fjárfestar eru langt í frá 
sannfærðir um að viðsnúnings í rekstri félagsins sé að 
vænta.

Fall annars eða beggja flugfélaganna myndi óhjá-
kvæmilega hafa slæmar efnahagslegar afleiðingar. Að 
minnsta kosti til skamms tíma. Krónan myndi veikjast 
verulega. Eignaverð lækka. Efnahagslegum og pólitískum 
stöðugleika í landinu væri teflt í tvísýnu. Það gæti verið 
skynsamleg fjárfesting af hálfu ríkisins að veita flugfélagi 
liðsinni ef út í það færi.

Staðreyndin er sú að fjárþörf WOW í tengslum við 
útboðið var ekki stórkostleg í samhengi við fjármál 
ríkisins. Nokkurra milljarða framlag til að koma félaginu 
fyrir horn hefði því getað verið skynsamleg ráðstöfun. 
Minni hagsmunum fórnað fyrir meiri, jafnvel þótt ein-
hverjir í ríkisstjórninni myndu sennilega sitja eftir með 
hugmyndafræðilegt óbragð í munni.

Vonandi hafa stjórnvöld lagt upp í svipaðar bollalegg-
ingar og gert upp hug sinn ef til kæmi. Eins og svo oft í 
viðskiptum og lífinu almennt yrði hik sennilega sama og 
tap í þeim efnum.

Hagsmunamat
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HUGSAÐU Í FRAMTÍÐ 
MEÐ LAUNAVERND TM

HUGSAÐU Í FRAMTÍÐ MEÐ LAUNAVERND TM
BÓKAÐU RÁÐGJÖF Á TM.IS

Launavernd TM er einstaklingsmiðuð greining sem sýnir á einfaldan hátt hvaða 
áhrif andlát, örorka og alvarleg veikindi hafa á fjárhagslega afkomu fjölskyldunnar.

Bætur frá almannatryggingum, lífeyrissjóðum og stéttarfélögum duga í mörgum 
tilfellum skammt til að tryggja óbreytta framfærslu komi til veikinda eða slysa. 
Launavernd TM reiknar hvað upp á vantar og ráðleggur þá vernd sem þú þarft.



 
 

Bólusetning gegn árlegri inflúensu 
 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins vill vekja athygli á því að skipulögð bólusetning gegn 
inflúensu hefst á heilsugæslustöðvum mánudaginn 17. september 2018. Bóluefnið myndar 
mótefni gegn þremur inflúensuveirustofnum. Bóluefnið verndar gegn svonefndri svínainflúensu. 
 
Hverjum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig? 
 

 Öllum sem orðnir eru 60 ára 
 Öllum, bæði börnum og fullorðnum, sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og 

lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum 
 Heilbrigðisstarfsmönnum sem daglega annast fólk með aukna áhættu, sbr. ofantalið 
 Þunguðum konum 

 
Þeir sem tilheyra ofangreindum hópum fá bóluefnið sér að kostnaðarlausu en greiða komugjald 
samkvæmt reglugerð nr. 225 / 2018. Fyrirkomulag bólusetningar getur verið mismunandi milli 
heilsugæslustöðva. Vinsamlegast leitið upplýsinga á vef Heilsugæslunnar 
www.heilsugaeslan.is, eða hafið samband við hlutaðeigandi heilsugæslustöð. 
 

Heilsugæslan Árbæ    s: 513 5200 
Heilsugæslan Efra-Breiðholti   s: 513 5300 
Heilsugæslan Efstaleiti   s: 513 5350 
Heilsugæslan Fjörður    s: 513 5400 
Heilsugæslan Garðabæ   s: 513 5500 
Heilsugæslan Glæsibæ   s: 513 5700 
Heilsugæslan Grafarvogi   s: 513 5600 
Heilsugæslan Hamraborg   s: 513 5800 
Heilsugæslan Hlíðum    s: 513 5900 
Heilsugæslan Hvammi    s: 513 5850 
Heilsugæslan Miðbæ    s: 513 5950 
Heilsugæslan Mjódd    s: 513 6000 
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi  s: 513 6050 
Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ s: 513 6100 
Heilsugæslan Sólvangi   s: 513 6200 
Heilsugæslan Höfða    s. 591 7000 
Heilsugæslan Lágmúla   s: 595 1300 
Heilsugæslan Salahverfi   s: 590 3900 
Heilsugæslan Urðarhvarfi   s: 510 6500 

 
Búast má við að bólusetning geti veitt a.m.k. 60-70% vörn gegn sjúkdómnum auk þess sem hann 
verður vægari hjá þeim í hópi bólusettra sem veikjast. Þeim sem leita vilja ráðgjafar er bent á sína 
heilsugæslustöð. 
 
Frekari upplýsingar er að finna á vef Heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is 
Fræðsluefni um inflúensu má finna á vef Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is 
 

Reykjavík, 14. september 2018. 
 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík sími 585 1300 www.heilsugaeslan.is 

FÓTBOLTI Blásið verður til bikar-
úrslitaleiks í knattspyrnu karla 
klukkan 19.15 í kvöld, en það verður 
norðanmaðurinn Þóroddur Hjal-
talín sem fær það hlutverk að sjá um 
að allt fari fram samkvæmt settum 
reglum í leiknum.

Að þessu sinni mætast tvö félög í 
bikarúrslitum sem eiga sér ekki ríka 
bikarhefð þrátt fyrir að þau séu í dag 
bæði fjölmenn og öflug. Breiðablik 
státar af einum bikarmeistaratitli 
sem liðið vann árið 2009 með því að 
leggja Fram að velli í bikarúrslitum 
eftir vítaspyrnukeppni. Þar áður 
hafði liðið einu sinni farið alla leið í 
bikarúrslit, en það var árið 1971 þar 
sem Víkingur hafði betur.

Stjarnan hefur hins vegar farið 
tvisvar sinnum í bikarúrslit, það er 

Bikarhefðin ekki rík hjá liðunum

Fyrirliðar og þjálfarar liðanna halda á bikarnum sem barist verður um að fá að lyfta síðdegis í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

árin 2012 og 2013 og í bæði skiptin 
hélt liðið súrt af velli með tap á 
bakinu. Í fyrra skiptið eyðilagði 
KR partíið fyrir Stjörnunni og í það 
síðara var það Fram sem hafði betur 
í vítaspyrnukeppni. Þrátt fyrir að 
Stjarnan sem félag státi ekki af ríkri 
sögu í bikarkeppninni er fyrirliði liðs-
ins, Baldur Sigurðsson, margreyndur 
á þeim vettvangi. Hann er að fara í 
sinn sjötta bikarúrslitaleik, en hann 
varð bikarmeistari með Keflavík árið 
2006 og síðan KR árin 2011 og 2012.

„Það er alltaf jafn mikil spenna í 
undanfara þessa leiks og fyrir mér er 
þetta meira tilhlökkun en stress þar 
sem ég veit upp á hár hvað ég er að 
fara út í. Það er ávallt frábær umgjörð 
í kringum leikinn og allt umtalið í 

kringum leikinn magnar spennuna 
fyrir honum,“ segir Baldur í samtali 
við Fréttablaðið.

„Nú er líka langt síðan við höfum 
spilað deildarleik þannig að spennan 
hefur fengið að magnast enn frekar 
í okkar herbúðum. Við erum samt 
með reynslumikla leikmenn í okkar 
liði þannig að ég hef ekki áhyggjur 
af því að spennustigið verði of hátt,“ 
segir Baldur enn fremur.

„Það er líka geggjað að spila þenn-
an leik á laugardegi um kvöld. Það er 
alltaf einhver aukafiðringur sem fer 
um mann þegar spilað er í myrkri 
og flóðljósum og það gefur leiknum 
aukakrydd. Þetta verður hörku-
leikur og snýst bara um gamla góða 
dagsformið,“ segir Mývetningurinn 
spenntur.

Gunnleifur Vignir Gunnleifsson, 
markvörður og fyrirliði Breiðabliks, 
hefur ekki farið í jafn marga bikarúr-
slitaleiki og Baldur, en hann var vara-
markvörður hjá KR þegar liðið varð 
bikarmeistari árið 1999 og vann svo 
titilinn með FH með sigri á KR árið 
2010.

„Það er langt síðan við spiluðu síð-
ast deildarleik og fyrir vikið höfum 
við haft langan tíma til þess að undir-
búa þennan leik. Við höfum tapað 
fyrir þeim í báðum deildarleikjunum 
í sumar þannig að við þurfum að 
finna hvað við verðum að gera betur 
að þessu sinni en í þeim leikjum. 
Þjálfararnir hafa gert vel í undirbún-
ingnum og ég tel okkur vera eins vel 
undirbúna og nokkur kostur er,“ segir 
Gunnleifur um undirbúninginn fyrir 
komandi verkefni.

„Rútínan hefur bara verið hefð-
bundin og það er mér að skapi. Það 
hefur ekkert verið farið á hótel eða 
í einhverja einangrun og mér finnst 
heillavænlegra að hafa þann háttinn 
á. Ég mun svo bara fara í gegnum 
mína venjulegu rútínu á leikdegi og 
nálgast þennan leik eins og hvern 
annan. Ég finn ekki fyrir auknu 
stressi, enda orðinn nokkuð reyndur 
í þessum bransa. Þetta verður von-
andi skemmtilegur leikur sem endar 
á skemmtilegan hátt fyrir okkur,“ 
segir markvörðurinn enn fremur. 
hjorvaro@frettabladid.is

Breiðablik sem einu 
sinni hefur orðið bikar-
meistari og Stjarnan 
sem aldrei hefur lyft 
bikarnum mætast í 
úrslitum í bikarkeppni 
í knattspyrnu karla í 
kvöld. Fyrirliðar liðanna 
eru bæði reyndir í bikar-
keppni og á öðrum svið-
um knattspyrnunnar.

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í körfubolta hefur vegferð sína í átt að 
því að komast í EuroBasket 2021 með 
því að mæta Portúgal ytra í fyrsta leik 
liðanna í forkeppni fyrir undankeppni 
mótsins síðdegis á sunnudaginn. Auk 
fyrrgreindra liða er Belgía með þeim í 
forkeppninni. Craig Pedersen, þjálfari 
íslenska liðsins, segir að liðin í riðl-
inum séu áþekk að getu. Portúgal hafi 
eiginleika sem íslenska liðið þurfi að 
hafa í huga í leiknum á morgun.

Craig virðist hafa rétt fyrir sér hvað 
styrk liðanna varðar, en í fyrsta leik 
forkeppninnar vann Belgía nauman 
sigur á Portúgal, 66-65.

„Þetta verða jafnir leikir og það geta 
öll liðin unnið riðilinn að mínu mati. 
Portúgal er með gott lið skipað leik-
mönnum sem spila í sterkum deild-
um, en sá besti spilar í Ítalíu og heitir 
João Gomes og aðrir hafa reynslu af 
leikjum í Evrópukeppni með félags-
liðum sínum. Gomes, þeirra öflugasti 
leikmaður, er rúmlega tveggja metra 
hár  skotbakvörður og svo eru þeir 
með annan leikmann sem er afar öflug 
þriggja stiga skytta,“ segir Craig í sam-
tali við Fréttablaðið.

„Við þurfum að bregðast við því 
í leikskipulagi okkar að hafa leik-
mann inni á vellinum sem getur 

varist honum. Þar gæti Collin Pryor 
nýst okkur vel, en hann er hávax-
inn, snöggur í hreyfingum og mikill 
íþróttamaður. Það gæti reynst okkur 
vel að hafa snögga og kraftmikla leik-
menn innanborðs þar sem þeir hafa 
á að skipa hávöxnu liði og leikmenn 
liðsins eru ekki mjög snöggir,“ segir 
Craig enn fremur um leikinn.

„Við erum með nokkra unga leik-
menn og nokkuð óreynda í alþjóð-
legum leikjum, en þeir hafa mikinn 
leikskilning og þrátt fyrir að við 
höfum stuttan tíma til þess að undir-
búa okkur fyrir leikinn þá hef ég ekki 
áhyggjur af því. Leikmenn eins og 
Martin [Hermannsson], Elvar Már 
[Friðriksson] og Hörður Axel [Vil-
hjálmsson] eru fljótir að meðtaka upp-
lýsingar og lesa leikinn vel. Þetta er svo 
hópur sem hefur leikið lengi saman og 
þeir þekkja vel hver til annars,“ segir 
þjálfarinn um leikmenn sína og undir-
búninginn fyrir leikinn. – hó

Leiðin að EM hefst í dag
Craig Pedersen, 
þjálfari íslenska 
liðsins.
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Meðal helstu nýjunga í Hyundai Tucson eru nýjar sparneytnari og umhverfisvænni vélar og 
SmartSence öryggisbúnaðarkerfi sem inniheldur meðal annars skynvædda neyðarhemlun og 
hraðastilli með fjarlægðarskynjun. Innréttingin hefur verið endurhönnuð og ný LED aðalljós 
setja fallegan svip á nýjan Tucson.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Hyundai Tucson - 2wd, dísil, ssk. Verð frá 5.290.000 kr.

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina 
víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai bílum 
fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Helstu nýjungar í nýjum Tucson.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



1. EightMood Mermaid púðar (breytipúðar), þrjár gerðir 9.390-9.990 kr. 2. Nordal Indi-
an blómapottur á fótum, þrjár stærðir 60/79/98 cm háir 8.990/9.990/11.990 
kr. 3. Nordal hitakanna (bleik, blá eða grá) 1L 3.990 kr.  4. Riverdale Urban kerta-
lukt 47 cm 9.990 kr.  5. Sophia Hygeia stytta 16 cm 4.990 kr. 6. Broste led perur, 
margar gerðir. Líftími um 35.000 klst 5.790-8.390 kr.

5.

2.

1.

3.
CONNECT  
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Slitsterkt áklæði, antrazit eða svart 
leður. Stærð: 311 x 205 x 88 cm 

Antrazit áklæði

 239.990 kr.  
 279.990 kr.

Svart leður

 379.990 kr.  
 439.990 kr.

CONNECT  
Tungusófi. Hægri eða 
vinstri tunga. Slitsterkt 
áklæði, antrazit. Stærð: 
230 x 160 x 88 cm  149.990 kr.   169.990 kr.

SPARAÐU

20.000
KRÓNUR

 11.990 kr.   
 14.990 kr.

DIMA
Borðstofustóll. 
Svartur með 
viðar litum 
fótum.

 9.990 kr.   
 12.990 kr.

BATILDA
Borðstofu-
stóll. Blátt eða 
grátt áklæði 
og svart eða 
koníakslitt 
PU-leður.

6.

KENNEDY
Klassískt sófasett frá La-Z-Boy.  Grátt, slitsterkt áklæði.

Stóll

 99.990 kr.   119.990 kr.
2ja sæta, stærð: 177 x 100 x 97 cm

 139.990 kr.   169.990 kr.
3ja sæta, stærð: 196 x 100 x 97 cm

 149.990 kr.   179.990 kr.

4.

2ja sæta: 152 × 83 × 79 cm

 54.990 kr.   69.990 kr.

3ja sæta: 192 × 83 × 79 cm

 59.990 kr.   79.990 kr.

RIA
Nettir og einstaklega þægilegir 
tveggja og þriggja sæta sófar. 
Dökkgrátt slitsterkt áklæði. 

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



PASCALL
Hægindastóll með klassísku útliti. Slitsterkt áklæði, 
5 litir; rauður, grár, ljósblár, bleikur og mintugrænn.

 39.990 kr.  
 49.990 kr.

Ævintýralegt  
haust í Höllinni 

SPENNANDI SEPTEMBER

SICILIA 
2ja og 3ja sæta sófar, 
sófaskemlar og stólar. Grænt eða ljósgrátt 
áklæði og brúnt og koníaksbrúnt bonded leður.

2ja sæta áklæði: 158 x 94 x 82 cm

 69.990 kr.   79.990 kr.
3ja sæta áklæði: 196 x 94 x 82 cm

 79.990 kr.   89.990 kr.
Stóll áklæði: 80 x 94 x 82 cm

 49.990 kr.   59.990 kr.
Skemill áklæði: 83 x 63 x 44 cm

 29.990 kr.   34.990 kr.

2ja sæta bonded leður

 109.990 kr.   129.990 kr.
3ja sæta bonded leður

 129.990 kr.   149.990 kr.
Stóll bonded leður

 79.990 kr.   89.990 kr.
Skemill bonded leður

 33.990 kr.   39.990 kr.

www.husgagnahollin.is

N
Ý 

OG BETRI VEFVERSLUN
  

A
LLTAF OPIN

CAZAR
Hægindastóll. Svart eða brúnt 
PU-leður og ljósgrátt áklæði.

 19.990 kr.   24.990 kr.

CHISA
Hægindastóll. Forest grænt eða 
blátt sléttflauel og fætur úr málmi. 

 19.990 kr.   29.990 kr.

EBBA
Hægindastóll. Gult sléttflauel 
og svartir fætur. 

 39.990 kr.   59.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1 www.husgagnahollin.is

Ævintýralegt  haust í Höllinni SPENNANDI SEPTEMBER

SICILIA
2ja og 3ja sæta sófar og stólar í fjórum litum.
 Sjá síðu 2 

www.husgagnahollin.is
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Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is



Leikritið um Ronju ræn-
ingjadóttur verður frum-
sýnt í Þjóðleikhúsinu í 
dag. Leikritið er byggt á 
einni vinsælustu skáld-
sögu Astrid Lindgren og 

Selma Björnsdóttir fer með leik-
stjórn. Söngkonan Salka Sól Eyfeld er 
í hlutverki hinnar hugrökku Ronju.

Í leikritinu fara alls fjórtán börn 
með hlutverk. Þau leika meðal ann-
ars skondna rassálfa, hina ógnvæn-
legu grádverga og yrðlinga skógarins. 
Börnunum er skipt í tvo hópa til að 
minnka álagið á þeim en nú þegar er 
uppselt á þrjátíu sýningar.

Nokkur barnanna eru í förðun og 
hárgreiðslu fyrir lokaæfingu á verk-
inu þegar blaðamann og ljósmynd-
ara ber að garði. Þeirra á meðal er 
Hrafnhildur Hekla Hólmsteinsdóttir, 
ellefu ára. „Ég leik rass álf, yrðling og 
grádverg. Þannig að ég skipti oft um 
gervi, en mér finnst bara skemmti-
legt að láta greiða mér og svoleiðis,“ 
segir Hrafnhildur sem segir æfinga-
ferlið hafa verið mikið fjör. „Þetta 
er búið að vera svo gaman. Það er 
skemmtilegast að vera á rennsli, 
sýna allt verkið í einu. Ég hlakka 
alveg ótrúlega mikið til að standa 
á sviðinu fyrir gesti. Ég er búin að 
eignast marga vini hér,“ segir Hrafn-
hildur sem segir alls ekki erfitt að 
vera leikari.

Við hlið Hrafnhildar situr Daði 
Víðisson, ellefu að verða tólf ára. 
Það er verið að leggja lokahönd á 
hárgreiðsluna. „Ég er rassálfur og 
grádvergur í sýningunni, mér finnst 
skemmtilegast að leika rass álfana, 
það eru virkilega skemmtilegar 

senur,“ segir Daði sem kveður það 
mikla vinnu að læra hlutverk undir 
svona stóra sýningu. Hann er nem-
andi í Melaskóla. „Auðvitað missi ég 
smá úr skóla, en það er líka skóli að 
vera hér,“ segir hann.

Mikael Guðmundsson, 10 ára, 
gengur í Vesturbæjarskóla og segir 
flest börnin bregða sér í mörg gervi. 
„Ég leik rassálf, grádverg og yrðling. 
Það er gaman að fara í svona mörg 
hlutverk og það er gaman að leika 
rassálf. Þeir eru mikið inni á sviðinu 
og þeir spyrja margra spurninga. Þeir 
spyrja í sífellu, af hverju, af hverju? 
Þeir eru svolítið fyndnir, finnst mér.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Rassálfar í 
leikhúsinu
Fjórtán börn taka þátt í sýningu Þjóðleik-
hússins um Ronju ræningjadóttur. Þrjú þeirra 
gáfu sér tíma til að segja frá verkefnum sín-
um og það er útlit fyrir fjörugan leikvetur.

Hrafnhildur, Daði og Mikael eru spennt að sýna gestum Þjóðleikhússins afrakstur erfiðis síns. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÞETTA ER BÚIÐ AÐ VERA 
SVO GAMAN. ÞAÐ ER 
SKEMMTILEGAST AÐ VERA 
Á RENNSLI, SÝNA ALLT 
VERKIÐ Í EINU. ÉG HLAKKA 
ALVEG ÓTRÚLEGA MIKIÐ 
TIL AÐ STANDA Á SVIÐINU 
FYRIR GESTI. ÉG ER BÚIN 
AÐ EIGNAST MARGA VINI. 

Hrafnhildur

Um  helgina 
Rupi Kaur gerir 
allt vitlaust
Instagram-ljóð-
skáld? Einhverjum 
gæti þótt það það 
fremur vafasamur 
titill. Ljóðskáldið 
unga Rupi Kaur 
lætur það ekki á sig fá. Hún 
er með um þrjár milljónir fylgjenda á Instagram 
þar sem hún birtir ljóð og teikningar. Ljóðabækur 
hennar seljast í bílförmum og þegar hún les upp 
ljóð mæta þúsundir.

Byltingarljóð Lindu
En það eru fleiri sem kunna að 
gera allt vitlaust. Þeim sem vilja 
lesa hárbeitt, kímin og femínísk 
ljóð á íslensku er bent á nýja 
ljóðabók Lindu Vilhjálms-
dóttur, Smáa letrið.

Laukarnir! 
Laukarnir!
Viltu 
vakna einn 
morguninn í 
apríl á næsta 
ári við túlíp-
anaskrúð í 
garðinum? 
Þá er rétti 
tíminn til að 
setja niður 
túlípana-
laukana.  

Fyndið á Flateyri
Á Flateyri 
er haldin 
skemmtileg 
kvikmynda-
hátíð um 
helgina. Þar 
sem áherslan er á gaman-
myndir. Heiðursgestur 
hátíðarinnar í ár er Óskar 
Jónasson leikstjóri og 
myndin Sódóma Reykja-
vík heiðursmynd há-
tíðarinnar. Einnig verða 
sýndar tvær af fyrstu 
myndum Óskars, Oxsmá 
plánetan og Sjúgðu mig 
Nína, sem hefur verið 
með öllu óaðgengileg 
frá því að hún kom úr 
árið 1985.

Hamborgari að  
hætti Svamps Sveinssonar
Þáttastjórnandinn 
Andrew  Rea hefur 
slegið í gegn með 
matreiðsluþætti sína á 
YouTube, Binging with 
Babish. Þar eldar hann 
rétti úr kvikmyndum 
og sjónvarpsþáttum. 
Canneloni úr God-
father, hamborgara 
að hætti Svamps 
Sveinssonar eða risa-
vaxið villibráðarpæ 
úr Game of Thrones. 
Andrew lætur hug-
myndaflugið ráða. 
Þrjár milljónir eru 
áskrifendur að 
þáttunum á YouTube sem hófu göngu sína 
árið 2016.

a
k 
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

PRÓFAÐU 100% 
RAFBÍL Í 24 TÍMA!

RENAULT ZOE

Renault Zoe – verð: 3.750.000 kr.
TIL AFGREIÐSLU STRAX!
Hafðu samband við sölumenn Renault og tryggðu þér 100% rafdrifinn ZOE til reynslu í 24 tíma. 
Renault Zoe hefur algjöra sérstöðu í þessum stærðarflokki rafbíla með 300 km uppgefið raundrægi. 
Renault ZOE er að auki, eins og aðrir nýir Renault bílar, með ríkulegan staðalbúnað. Taktu græna 
skrefið og prófaðu Reanult Zoe 100% rafbíl.

Meðal staðalbúnaðar í Renault Zoe er:
Lykillaust aðgengi, 7" snertiskjár með bluetooth kerfi, 16" álfelgur, tímastillir á miðstöð 
með varmadælu, leðurklætt aðgerðarstýri, LED dagljós. 

Öllum nýjum Renault Zoe fylgir heimahleðslustöð!
OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

„ÞÚ  HLEÐUR SJALDNAR
Á RENAULT“



sér inn í allar hugsanir og snúa öllu 
á haus.

„Ef við horfumst í augu við dauða 
okkar, myndi það breyta einhverju 
um það hvernig okkur langar að lifa? 
Þetta fannst mér svo spennandi til-
hugsun. Nokkru áður fylltist ég 
ótta. Ég fór að sækja um stjórnunar-
stöður hér og þar. Komst oft áfram, 
fékk viðtal en fékk svo ekki starfið. 
Ég hélt ég myndi ekki vinna aftur. 
Nú væri ég bara orðin of gömul. Ég 
þyrfti að drífa mig að finna vinnu. 
Fastráða mig,“ segir Charlotte.

„Það var auðvitað engin skyn-
semi í þessar panikk hjá mér. Með 
óttanum fylgdi ákveðin uppgjöf. 
Ég gafst svolítið upp. Fannst ég eins 
og Sýsifos, rúllandi hnullungi upp 
sama fjallið,“ segir hún. „Þetta var 
ekki algjör uppgjöf, þetta var smá 
tilvistarkrísa. En krísan tók fljótt 
enda þegar ég varð hugfangin af 
dauðanum,“ segir Charlotte.

Rannsakar dauðann
„Einn daginn kom þessi hugmynd 
sterkt til mín: Þú verður að gera 
sýningu um dauðann. Ég fór strax 
að rannsaka dauðann. Lesa mér til. 
Skoða allt í lífinu með augum dauð-
ans. Hann var nefnilega ekki mjög 
nálægt mér. Stærsti missir minn var 
þegar Brynja, móðir Benedikts, dó. 
Andi hennar svífur einmitt hér yfir 
í Skemmtihúsinu. Hún dó árið 2008, 
þá var ég kasólétt að tvíburum. Hún 

náði því miður aldrei að hitta tví-
burana. Eitt lagið í kabarettinum 
Þetta er lífið var tileinkað henni 
Brynju,“ rifjar Charlotte upp.

„Ég fann mig í stiganum á leið 
niður. Það var Carl Jung sem setti 
fram myndlíkinguna um æviskeið-
ið sem gang upp og niður stiga. 
Við klifrum upp þar til æviskeiðið 
er hálfnað, svo höldum við niður. 
Næsta stopp dauðinn! Og hvernig 

líður manni á leið niður stigann? 
Hvernig getur manni liðið? Ég er 
að hugleiða um þetta, mér finnst 
að einmitt á þessu æviskeiði þurfi 
maður ekki að þóknast neinum 
öðrum en sjálfum sér. Ég þarf auð-
vitað að lifa, vinna mér inn tekjur. 
Að skapa og miðla eru líka grunn-
þarfir hjá mér. Ég get hins vegar 
valið mér allt annað og meira frels-
andi viðhorf en áður. Og svo þarf 
maður að læra að sleppa! Það er 
ein af stóru lexíum þessa lífs,“ segir 
Charlotte.

Betri eða bitrari?
„Við höfum hvort sem er ekki val. 
Við þurfum að sleppa. Við missum 
vini og ættingja. Ég missti vinkonu 
mína úr krabbameini. Við þurfum 
að sleppa börnunum okkar. Og í 
lokin þurfum við auðvitað að sleppa 
tökunum á lífinu sjálfu. En kannski 
þurfum við líka að sleppa hugmynd-
um um heiminn og okkur sjálf,“ 
nefnir Charlotte og segist finna það 
sjálf að hún þurfi að sleppa ýmsu 
sem hún vilji ekki burðast með. „Það 
er svo margt sem þjónar engum til-
gangi að draga með sér,“ bendir hún 
réttilega á.

„Vinkona mín sem ég missti var 
ákaflega gjafmild. Ég ákvað að taka 
þann eiginleika og láta hana lifa í 
gegnum hann. En sumu verðum við 
að sleppa. Til að verða frjáls.

Viltu verða betri manneskja eða 

L istakonan Charlotte 
Bøving er Íslendingum 
að góðu kunn. Hún hefur 
búið á Íslandi samanlagt 
í fimmtán ár með eigin-
manni sínum, Benedikt 

Erlingssyni leikstjóra. Hún átti að 
baki glæstan feril í dönsku leik-
húsi þegar hún flutti fyrst hingað til 
lands árið 1999. Hún og Benedikt 
bjuggu í nokkur ár í Kaupmanna-
höfn stuttu eftir aldamótin. Þau 
fluttu alfarið hingað heim árið 2007 
og búa nú í Mosfellsbæ.

Það er ekkert einfalt mál fyrir 
leikara að byggja upp nýjan feril, á 
nýju tungumáli. Að verða allt í einu 
innflytjandi.

Charlotte hefur aldreið látið það 
stöðva sig og notað hindranir í veg-
inum og líf sitt sem efnivið.

Hún var tilnefnd til Grímunnar 
fyrir einleik sinn Hina smyrjandi 
jómfrú árið 2003. Í einleiknum 
byggði hún á reynslu sinni af því að 
flytjast til Íslands.

Í öðru verki frá árinu 2010, 
kabarettinum Þetta er lífið – og 
nu er kaff en klar heldur hún áfram 
að nota lífshlaupið sem efnivið. 
Verkið er nokkurs konar óður til 
lífsins og Charlotte hlaut Grímutil-

nefningu 2011 fyrir besta sönginn.
„Ég dey“ er þriðji einleikur Char-

lotte og blaðamaður fær tækifæri til 
þess að skyggnast inn í sköpunar-
ferlið. Einleikurinn verður fluttur í 
janúar á næsta ári og Charlotte ætlar 
að takast á við dauðann sjálfan frá 
sjónarhóli lífsins.

Í stellingum vísindamanns
Charlotte segist setja sig í stellingar 
vísindamanns þegar hún semur 
leikverk og undanfarin ár hefur 
hún skoðað allt mögulegt með 
augum dauðans. Hversdagslegar 
Bónusferðir og hversu mikið heim-
iliskötturinn fær að éta snýst upp í 
hugleiðingar um dauðann.

„Ég var nýorðin 50 ára þegar 
þeirri hugsun laust niður að ég 
myndi deyja. Hvers vegna í ósköp-
unum hafði ég ekki hugleitt áður 
að ég myndi deyja?“ segir Charlotte 
sem býður blaðamanni í aðsetur 
sitt í miðborginni, Skemmtihúsið 
á Laufásvegi 22A. Hús sem hjónin 
Brynja Benediktsdóttir og Erlingur 
Gíslason byggðu sér sem vinnu-
stofu, stúdíó, gallerí og athvarf fyrir 
leiklistarstarfsemi. Eftir að þau féllu 
bæði frá er húsið enn að miklu leyti 
notað í þágu leiklistarinnar. Char-
lotte semur og æfir í húsinu.

„Hér get ég æft mig og skrifað. 
Leikhúshópurinn sem ég vinn með, 
Ratatam, æfir hér. Ég ætla líka að 
halda námskeið hér,“ segir Char-
lotte sem hefur starfað sem mark-
þjálfi frá árinu 2010.

„Hér er ég alla daga að hugsa 
um dauðann,“ segir hún og starir 
á blaðamann og skellir svo upp úr. 
Hún hefur einstakt lag á því að nota 
minnstu svipbrigði til að kalla fram 
það broslega.

Hélt ég myndi ekki vinna aftur
„Ég átti stórafmæli fyrir fjórum 
árum og varð þá svo hissa á því að 
fortíðin var orðin lengri en fram-
tíðin. Ég hafði farið í gegnum lífið 
hratt, eiginlega á handahlaupum. 
En þarna stansaði ég og hugsaði: 
Hei! Hvers vegna er ég eiginlega 
að þessu? Hvers vegna hef ég ekki 
horfst í augu við það fyrr að ég þarf 
að deyja? Að ég þurfi að fara héðan,“ 
segir Charlotte um kveikjuna að 
leikverkinu. Dauðinn fór að smeygja 

Af oföldum 
 ketti og 
 dauðanum  
 í Bónus

Viltu verða betri manneskja eða bitrari? Spyr Charlotte sem veltir fyrir sér dauðleikanum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ef þú gerir aðeins 
einn hlut á dag sem 
þú hefur aldrei gert 
áður þá breytist 
margt, segir leik-
konan og leikstjórinn 
Charlotte Bøving 
sem gefur innsýn í 
ferlið við að semja 
verk um dauðann.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÉG FÓR AÐ SÆKJA UM 
STJÓRNUNARSTÖÐUR 
HÉR OG ÞAR. KOMST OFT 
ÁFRAM, FÉKK VIÐTAL EN 
FÉKK SVO EKKI STARFIÐ. 
ÉG HÉLT ÉG MYNDI EKKI 
VINNA AFTUR.
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bitrari? Eftir fimmtugt þá þurfum 
við að taka margt í okkar fari alvar-
lega ef við höfum ekki þurft þess 
áður. Viltu verða eins og þú varst 
þegar þú varst níu ára gömul? Frjáls, 
með vængi? Já, ég vil vera lifandi 
manneskja. Ég ætla að lifa lífinu 
lifandi þangað til ég verð tekin í 
burtu,“ segir Charlotte.

Bónus – hús dauðans
„Ég er auðvitað ekki að leysa lífs-
gátuna. Mig langar bara að gefa 
fólki möguleika á því að uppgötva 
eitthvað nýtt. Finna sín eigin svör. 
Og þetta hefur verið skemmtilegt 
rannsóknarefni, ég spegla mínar 
eigin uppgötvanir og það sem ég 
hef lesið mér til um. Tökum hvers-
dagslegt dæmi. Bónus!

Bónus er hús dauðans. Allt inni 
í Bónus er annaðhvort dautt eða 
deyjandi. Allt grænmetið er deyj-
andi. Kjötið dautt. Maður horfir í 
kringum sig, allt innpakkað í plast. 
Ef ég kaupi það ekki þá rotnar það 
og allt er til einskis. Þetta er rosaleg 
ábyrgð að fara í Bónus! Öll þessi dýr 
sem þurftu að deyja, allt þetta græn-
meti. Mér finnst ég oft horfa beint 
inn í tilgangsleysið í Bónus. Enda-
laus hringrás dauðans!“

Heimiliskötturinn Kókus er líka 
tilefni til heimspekilegra vanga-
veltna um dauða og ábyrgð.

„Við eigum kött og hann er rosa-
lega feitur. Þegar fólk kom í heim-
sókn var það oft að minnast á að 
hann væri jú dálítið stór. Og þá 
fékk ég hnút í magann. Jú, það eru 
nú mömmurnar sem bera ábyrgð 
á því ef einhver á heimilinu er ofal-
inn. Það er nú ekki almennt viður-
kennt. Það talar enginn um það. 
En þannig er það. Ég horfi á Kókus 
og hugsa, ég verð að grenna hann. 
Það er á mína ábyrgð. Ég sagði fjöl-
skyldunni að aðeins ég mætti gefa 
honum að borða. Aðeins tveimur 
mánuðum seinna var hann orðinn 
miklu penni. En um leið fór ég að 
finna dauða fugla. Þetta var í júní-
mánuði og ég fann þá hauslausa 
á víð og dreif í íbúðinni. Ég fór að 
hugsa um alla litlu ungana sem voru 
nú móðurlausir og deyjandi.

Jæja, hvort átti ég að velja. Góða 
ímynd mína sem kattauppalanda 
eða líf lítilla móðurlausra unga í 
hreiðri? Þarna fyllti ég á skálina og 
hægði á dauðanum allt um kring,“ 
segir Charlotte um gríðarleg völd 
sín yfir lífi og dauða í sínu næsta 
nágrenni.

Ávaxtastund í kirkjugarðinum
„Þá er það spurningin, hvað deyr og 
hvað deyr ekki? Hvað lifir áfram? 
Mamma mín er alltaf að flytja í 
Danmörku og í hvert skipti sem 
hún flytur þá finnur hún sér fallegan 
stað þar sem hún vill láta jarðsetja 
sig. Hún er mjög góð í því að finna 
sér fallega staði og sýnir mér þá og 
segir mér hvernig hún vill hafa þetta 
allt saman. Hér vil ég láta jarða mig 
og svo á að planta kirsuberjatré ofan 
á gröfina, segir hún. Svo við getum 
borðað hana. Mömmulegt ekki 
satt?“ segir Charlotte og leikur ferð 
í kirkjugarðinn með fjölskyldunni. 
„Komið þið krakkar, við erum að 
fara í kirkjugarðinn í ávaxtastund. 
Við erum að fara að borða smá 
ömmu. Kooomið þið!

Og svo erum við líka með sérstak-
ar hugmyndir um það hver má deyja 
og hver má ekki deyja. Mús – hún 
má vel deyja. En ekki hamsturinn. 
Svín – þau mega deyja. En hundur-
inn okkar, nei alls ekki, þá fyllumst 
við sorg,“ segir Charlotte.

Leiksýning Charlotte mun án efa 
vera mikil skemmtun en á sama 
tíma krefjandi. Hún er menntaður 
markþjálfi og viðfangsefni hennar 
í kennslu eiga ýmislegt sameigin-
legt með vinnu hennar við leik-
verkið um dauðann. Það er að segja, 
núið. „Ég byrjaði með námskeið 
fyrir tveimur árum síðan, ég kenni 
núvitund og seiglu, sem felst í að 
ráðleggja fólki um hvernig það getur 
nýtt sér ákveðin tæki og tól.“

Fórnarlambsvælið
„Í markþjálfun eru einmitt góð tæki 
og tól til að læra að sleppa. Maður 
getur til dæmis greint mynstur í eigin 
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hegðun og ákveðið að sleppa því. Við 
getum tekið sem dæmi fórnarlambið 
í okkur. Mitt fórnarlamb vælir: Hvers 
vegna er þetta svona erfitt? Hvers 
vegna þarf ég alltaf að skrifa allt á 
dönsku fyrst? Hvers vegna bý ég á 
Íslandi? Hvers vegna gefur maðurinn 
minn mér aldrei blóm?“ þylur Char-
lotte upp í vælutón.

„Á bak við fórnarlambsvælið 
liggja ákveðnar hugsanir og vænt-
ingar sem við höfum um okkur 
sjálf og aðra í kringum okkur. Ef við 
getum greint það og reynt að stilla 
þær betur af, átta okkur betur á því 
hvað við þurfum og hvernig við 
getum veitt okkur það sjálf, þá verð-
ur lífið betra. Þetta er ekki sálfræði. 

Mér finnst hún ekkert spennandi, 
þetta eru bara hversdagsleg tæki 
sem við getum notað. En blessað 
fórnarlambið, það er sko meira en 
að segja það að láta það flakka,“ 
segir hún og kímir.

Þetta er ekki búið
„En það má vinna í því. Í að verða 
betri í stað þess að verða bitrari. Ég 
hef tekið nokkrar stórar ákvarð-
anir. Ég ákvað að hætta að kvarta 
yfir tungumálinu og yfir veðrinu 
fyrir mörgum árum síðan. Þegar 
ég var lítil þá ákvað ég að horfast í 
augu við fólk. Ég var nefnilega svo 
feimin. Fyrst starði ég auðvitað í 
augun á fólki svo því hreinlega brá. 

En svo kom þetta. Ef þú gerir aðeins 
einn hlut á dag sem þú hefur aldrei 
gert áður þá breytist allt. Og í þetta 
skipti, í þessari leiksýningu þá ætla 
ég að gera fimm hluti á sviði sem ég 
hef aldrei gert áður. Ég ætla að gera 
eitthvað alveg nýtt. Af því að svona 
er lífið. Og um leið segi ég: Þetta er 
ekki búið! Þótt ég sé deyjandi. Það 
verður að vera gaman. Lífið er of 
stutt til að hafa ekki gaman. Hleyp-
um inn gleðinni. Ég á ekki við að 
við eigum að sleppa því að horfast 
í augu við erfiðleika. Og auðvitað 
er lífið oft sorglegt. Og stundum 
verðum við reið. Við getum viður-
kennt allar þessar tilfinningar en 
samt haft gaman.“

KOMIÐ ÞIÐ KRAKKAR, VIÐ
ERUM AÐ FARA Í KIRKJU-
GARÐINN Í ÁVAXTASTUND. 
VIÐ ERUM AÐ FARA AÐ 
BORÐA SMÁ ÖMMU.
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SANTINO RÚMGRIND 
Falleg rúmgrind með ljósu tauáklæði. Verð án dýnu. 
160x200 cm. Vnr. 8880001108 39.950

FULLT VERÐ: 69.950

RÚMGRIND

42%
afsláttur

Rúmgrind

Sparið
80.000

SAN DIEGO HÆGINDASÓFI
Brúnn. 3ja sæta: B224 x H98 x D104 cm.  
Vnr. 8880000841

EGGJABAKKA LÖGUÐ YFIRDÝNA 
ÚR MEMORY FOAM SVAMPI
Eggjabakkalöguð yfirdýna úr MEMORY FOAM svampi sem 
eykur þægindi og vellíðan. Svampur inn er sérhannaður 
með þrýstijafnandi eiginleika og veitir líkamanum 
góðan stuðning. Þykkt: 5 cm. Vnr. 810-10-1001

69.950
FULLT VERÐ:  149.950

BLAKE STÓLL
Með PU áklæði á setu og 
svörtum fótum. Fæst í 5 
litum. Vnr. 8880000784

6.995
NÚ VERÐ FRÁ:

90x200 cm 9.995 nú 6.995
120x200 cm 12.950 nú 8.995
140x200 cm 14.950 nú 10.450
160x200 cm 16.950 nú 11.850

30%
afsláttur

Sparið

2000
Sparið

3000

7.950
FULLT VERÐ:  9.950

ROYAL EIK STÓLL
Gegnheil eik og ljós seta. 
Vnr. 48403001

7.950
FULLT VERÐ:  10.950

90x120 cm

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
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MUM FYRIR NÝJUM VÖRUM - ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR - RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM - ALLT 

70%
afsláttur

70%
afsláttur

Ilmkerti

66%
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afsláttur
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 - ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR - RÝMUM
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afsláttur

RÝMINGAR-
SALA YFIR 3.000 VÖRUNÚMER

Á LÆKKUÐU VERÐI 

56%
afsláttur

Allt að



*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM

2030%
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Allir sófar og
hægindastólar

*20%
afsláttur

Allir lampar
og loftljós
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V innudagur Ingibjarg-
ar Þórðardóttur, rit-
stjóra stafrænna 
teyma CNN í heim-
inum, liggur aldrei 
ljós fyrir. Hann er svo 

sannarlega ekki frá níu til fimm og 
vinnustaðurinn ekki bundinn við 
starfsstöð hennar í London heldur 
teygir anga sína um allan heim, til 
dæmis til Hong Kong, Lagos í Níg-
eríu, Abu Dhabi og New York.

Hún stýrir um 50-60 manna 
fréttateymi sem hefur það verkefni 
að fjalla um mannlíf, íþróttir og 
fréttir víðs vegar um heiminn. Þegar 
blaðamaður ræðir við Ingibjörgu er 
hún á skrifstofu fréttastöðvarinnar 
í London, vinnudeginum brátt að 
ljúka og hún segist brátt ætla að 
tygja sig heim til fjölskyldunnar.

Gott fordæmi á skrifstofunni
Vinnuvikan er annasöm hjá Ingi-
björgu og fréttateymi hennar. 
Hvirfil byljir stefna til Banda-

ríkjanna, Filippseyja og Kína. „Við 
höfum áhyggjur af því að byljirnir 
geri mikinn óskunda. Við höfum 
einnig verið að fylgjast með stjórn-
málaástandi í Ungverjalandi og birt-
um stórar fréttir í vikunni um það. 
Austurblokkin í Evrópu, þetta eru 
stórfréttir. Trump er auðvitað alltaf 
í bakgrunninum og svo eru ráða-
menn í Rússlandi með sína stærstu 
heræfingu síðan í kalda stríðinu,“ 
segir Ingibjörg um verkefnin.

„Ég held að það sé mikilvægt fyrir 
stjórnendur að sýna gott fordæmi 
og fara af skrifstofunni á skikkanleg-
um tíma. Ég vinn stundum heima ef 
ég þarf þess nauðsynlega, en þegar 
ég sendi starfsfólki mínu tölvupóst 
utan vinnutíma þá tek ég skýrt fram 
að honum þurfi ekki að svara fyrr en 
á næsta vinnudegi. Það er mikilvægt 
að fólk mæti með fulla starfsorku til 
vinnu og gæti að heilbrigði sínu. Það 
þarf að nærast, hvílast og sinna fjöl-
skyldu sinni,“ segir Ingibjörg sem 
segir það reynslu sína að starfsfólk 
sem gæti að þessu jafnvægi inni 
miklu betri vinnu af hendi. Blaða-
mannsstarfið sé krefjandi. „Fólk 
sem lifir lífinu, hugsar um fjölskyldu 
sína, það sýnir betri færni í að leysa 

verkefni,“ segir hún og segir gömlu 
ímyndina um blaðamanninn sem 
harkar af sér fram á ystu brún löngu 
fallna úr gildi.

„Í svona krefjandi starfi er nauð-
synlegt að finna sér jafnvægi. Fyrsta 
árið hér á CNN vann ég allt of mikið. 
Ég var í ákveðnu uppbyggingarstarfi 
og því var það kannski nauðsynlegt. 
Smám saman gefst færi á því að finna 
betra jafnvægi. Ég skipti deginum 
upp. Ef það er mikið að gera í Asíu þá 
vakna ég fyrr og hætti fyrr. Ég reyni 
að búta vinnuna niður, hitta vini í 
hádegishléi. En auðvitað koma dagar 
inn á milli þar sem eru strangar 
vinnulotur en þá held ég samt í þá 
reglu mína að sýna gott fordæmi. Ég 
ætlast ekki til þess af starfsfólki mínu 
að það gefi allt frá sér í starfið.“

Konur eru ekki átakafælnar
Ingibjörg bjó hvað lengst í Foss-
vogshverfi þegar hún var að alast 
upp. Hún lauk grunnskólanámi við 
Hvassaleitisskóla og stúdentsprófi 
frá Menntaskólanum í Reykjavík. 
Hún lærði stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands eftir stúdentspróf 
1992. Hún tók meistaragráðu í 
alþjóðastjórnmálum við Univers-

ity College háskóla í London og hóf 
störf hjá BBC skömmu eftir útskrift. 
Hún skrifaði um Margaret Thatcher 
í lokaritgerð sinni.

„Mig langaði til þess að fjalla um 
konur í valdastöðum og fór að leita 
að því hvaða konur væri áhuga-
vert að fjalla um. Margaret var ein 
af þeim fyrstu til að gegna valda-
mikilli stöðu í stóru landi. Hún er 
lífseig, mýtan um að konur forðist 
átök. Margaret forðaðist ekki átök. 
Hún fór í stríð! En Margaret gerði 
það með því að spila sama leik og 
karlar gerðu. Það var nauðsynlegt 
á hennar tíma en ekki lengur. Ég 
held það sé algjör mýta að konur 
séu átakafælnar. Þær eru alls ekki 
hræddar við að takast á við erfið 
mál en nálgun kvenna er öðruvísi 
í mörgum tilfellum en það gerir 
hana ekki síður áhrifaríka,“ segir 
Ingibjörg sem vissi ekki þegar hún 
skrifaði um Margaret að hún ætti 
sjálf eftir að brjótast í gegnum gler-
þakið í karlaheimi fjölmiðla í Bret-
landi.

Farsæll ferill hjá BBC
Hún átti eftir að starfa í 15 ár hjá 
miðlinum og komast til áhrifa. Hún 
varð ritstjóri fréttavefsíðu BBC. Þar 
stýrði hún fréttavali og teymi frétta-
manna vefmiðilsins. Seinna varð 
hún einn ritstjóri alþjóðafrétta staf-
rænna miðla hjá BBC. Hún var ein 
af fáum konum sem gegndu stöðu 
yfirmanns í deildinni. Árið 2015 var 
Ingibjörg ráðin til CNN og í janúar 
á þessu ári varð hún ritstjóri staf-
rænna teyma á alþjóðavísu.

„Ég byrjaði strax á ríkismiðlinum, 
sem er tiltölulega óalgengt. Ég fékk 
fyrst þriggja mánaða reynslutíma og 
byrjaði hjá BBC World en flutti mig 
svo yfir í breska hlutann. Það var 
mjög stórt skref fyrir mig. Því auð-
vitað ólst ég ekki upp í Bretlandi, 
það er svo margt sem fæst með því 
að alast upp og hrærast í menn-
ingunni. Því var mér sýnt ákveðið 
traust. Ég flutti mig svo þaðan yfir á 
stafrænu miðlana.“

Sérhæfð í stríðsátökum
Eiginmaður Ingibjargar heitir 
Chuck Nwosu og starfaði með henni 

á BBC. „Hann var einn af þeim fyrstu 
sem ég hitti í vinnunni. Við höfum 
eiginlega verið saman frá því að 
við kynntumst. Hann er fæddur í 
Nígeríu en flutti til Bretlands sex 
ára gamall. Við eignuðumst börnin 
okkar tvö fyrst og giftum okkur fyrir 
níu árum,“ segir hún.

Ingibjörg sérhæfði sig í alþjóð-
legum stríðsátökum og fór víða til 
fréttaöflunar í þeim málaflokki á 
átakasvæði. „Það var eftirminnilegt 
fyrir mig að vera í Beirút í hörðum 
stríðsátökum. Ég kynntist því vel 
hvernig það er að lifa á stríðssvæði 
og dvaldi þar með blaðamönnum 
BBC í tvo mánuði. Þar var sprengt 
á hverri nóttu. Ég var einnig með 
blaðamönnum BBC í New York um 
tíma eftir árásirnar á tvíburaturnana 
þann 11. september. Þegar þar voru 
teknar ákvarðanir um stríð. Minn-
ingar frá þeim tíma eru sterkar. Mér 
fannst líka erfitt að koma heim til 
Íslands eftir hrunið 2008. Það er allt 
erfiðara sem stendur manni nærri 
og mér fannst erfiðara að vera hlut-
laus þegar ég var að tala um fréttir af 
hruninu,“ segir Ingibjörg frá.

Féll fyrir London
Ingibjörg segist njóta þess besta frá 
Bretlandi og Íslandi.

„Ég féll fyrir borginni. Mér hefur 
liðið vel í London frá því ég kom 
hingað fyrst í nám. Ég fann strax 
hvað ég hafði mikla möguleika 
hér. Þar sem ég bý er rólegt. Eigin-
lega bara eins og í litlu þorpi. Ég get 
alveg sleppt því að fara niður í bæ 
ef ég er ekki að vinna. Og mér finnst 
yndislegt að ala upp börn hér. Þau 
fá að upplifa frelsið á Íslandi þegar 
þau fara þangað í heimsóknir og á 
sumrin. Tala reiprennandi íslensku 
og hafa mikil og góð tengsl þangað. 
En fá svo líka að njóta möguleik-
anna í London. Það er eiginlega 
alveg sama hvað þau eru að læra 
um í skólanum, það er til safn um 
það,“ segir Ingibjörg og hlær. „Bara 
Íslendingur áttar sig á því hvað það 
er frábært. Það er einhvern veginn 
allt í seilingarfjarlægð,“ segir hún. 
„Við njótum þess besta úr báðum 
heimum. Börnin mín eru nýkomin 
úr ferð til Íslands, þau dvelja þar 

„Fólk sem lifir lífinu, hugsar um fjölskyldu sína, það sýnir betri færni í að leysa verkefni,“ segir Ingibjörg. Ímyndin um blaðamanninn sem harkar af sér fram á ystu brún sé fallin úr gildi. MYND/TILOTTA/CNN

ÉG HELD AÐ ÞAÐ SÉ AL-
GJÖR MÝTA AÐ KONUR SÉU 
ÁTAKAFÆLNAR. ÞÆR ERU 
ALLS EKKI HRÆDDAR 
VIÐ AÐ TAKAST Á VIÐ 
ERFIÐ MÁL EN NÁLGUN 
KVENNA ER ÖÐRUVÍSI 
Í MÖRGUM TILFELLUM.

↣

    Eðlilegir 
  bólfélagar
Ingibjörg Þórðardóttir, ritstjóri á CNN, 
ræðir um baráttuna gegn fölskum fréttum 
og ábyrgð fjölmiðla. AT&T varð móðurfélag 
CNN í sumar. Eðlilegir bólfélagar, segir Ingi-
björg, sem er þó uggandi yfir því að fjöl-
miðlar séu að færast á hendur fárra. 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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oft á sumrin hjá ömmu og afa. Og 
ég er nú alltaf með annan fótinn 
þar.“

Facebook hnignandi
Ingibjörg er reyndar væntanleg til 
landsins strax í næstu viku. „Ég held 
erindi á haustráðstefnu Advania um 
trúverðugleika og fréttaflutning. 
Það hefur aldrei verið mikilvægara 
en nú fyrir fjölmiðla að marka sér 
skýra stefnu og elta ekki síbreytilegar 
dreifingarleiðir,“ segir hún og tekur 
dæmi af Facebook sem hnignandi 
dreifingarleið frétta. „Ég ætla að deila 
sýn minni á þetta óreiðukennda 
umhverfi og stefnu CNN í þessum 
efnum,“ segir Ingibjörg en ráðstefnan 
fer fram á föstudaginn í næstu viku.

„Traust er mikilvægara en nokkru 
sinni áður,“ segir Ingibjörg. „Á sama 
tíma hafa fjölmiðlar ekki fullkomna 
stjórn á því hvernig upplýsingum 
er dreift. Við þurfum að berjast 
gegn falsfréttum sem dreifast með 
ógnarhraða á netinu. Miklu hraðar 
en alvöru fréttir því á ritstjórn þarf 
að fara í gegnum ritstjórnarferli, 
sem getur tekið tíma. Það þarf að 
sannreyna fréttir, það er það sem 
greinir fréttir frá upplýsingum 
eða falsfréttum, það þarf að skoða 
fleiri en eina hlið málsins. Það má 
aldrei taka neinu sem gefnu. Það 
er sama hvaðan það kemur. Hvort 
það kemur frá æðstu valdamönnum 
heims, stjórnvöldum, vinum. Það 
má aldrei gefa afslátt af gæðum og 
heilindum. Blaðamenn mega aldr-
ei vera hræddir við að spyrja ein-
faldra spurninga. Þeir eiga að efast 
og gagnrýna, mega aldrei láta hafa 
áhrif á sig. Og þó að við eigum að 
vera vakandi fyrir nýjungum, skoða 
hvernig almenningur leitar frétta þá 
megum við ekki eltast í sífellu við 
allt nýtt. Þá missum við fókusinn og 
þessa langtímasýn sem verður alltaf 
að vera til staðar,“ segir Ingibjörg.

„Ég er auðvitað tiltölulega nýtekin 
við þessu starfi hjá CNN og hef verið 
í uppbyggingarstarfi hvað varðar 
reksturinn. Ég er spennt fyrir mögu-
leikum stafrænnar miðlunar, hún 
hefur aldrei verið flóknari. Og aldr-
ei áhugaverðari, ef út í það er farið,“ 
bætir hún við.

Hún segist ekki hugsa sér til hreyf-
ings úr hringiðu fjölmiðla. „Ég er 
hins vegar óhrædd við að skipta um 
starf og starfsumhverfi, það fylgir 
starfinu. Ég hef einnig öðlast mikla 
reynslu í stjórnun og krefjandi verk-
efnum og því að umbylta rekstri og 
starfsemi innan fyrirtækja,“ segir 
Ingibjörg. „Stundum sakna ég þess 
að vera á gólfinu, í hringiðu alls. 
Þegar stórfréttir rata inn á ritstjórn-
ina þá hleyp ég inn á gólf,“ segir hún 

og segir þessi viðbrögð munu fylgja 
sér. Hún sé blaðamaður í hjartanu.

Eðlilegir bólfélagar
Ólafur Jóhann Ólafsson, sem 
gegndi stöðu aðstoðarforstjóra 
Time Warner fyrir þá ákvörðun 
alríkisdómstóls í Washington að 
heimila samruna fjarskiptarisans 
AT&T og TimeWarner, sagði í við-
tali við Fréttablaðið á síðasta ári að 
almenningur gengi í raun kaupum 
og sölum. Kapítalísku risarnir 
græddu mest á því að vita sem mest 
um sem flesta. Nú vinnur Ingibjörg 
í raun fyrir einn kapítalíska risann 
því AT&T er nú eigandi CNN.

Hvaða sýn hefur hún á þessa 
þróun?

„Þessi þróun er keyrð áfram 
af þörf markaðarins til að við-
halda vexti og þó að ég vinni fyrir 
kapítalískan risa þá get ég sagt að 
fjölbreytileiki í fjölmiðlum er afar 
mikil vægur og sérstaklega í fréttum. 
Ég hef ekkert á móti hægri miðl-
inum Breitbart sem tekur oft mjög 
stífan pól í hæðina. Eða dagblaðinu 
Sun sem hefur einnig mjög ákveðna 
stefnu sem götublað. Þessir miðlar 
fara ekki leynt með stefnu sína og 
hugmyndafræði og eru opnir um 
sína afstöðu þannig að lesendur 
vita hverju þeir geta átt von á. Fólk 
verður að skilja hvernig eigendur 

geta haft áhrif á stefnu fjölmiðils. 
Það er hætta á því í dag að fjölmiðlar 
verði á of fáum höndum og það er 
mikil krísa í fjármögnun fjölmiðla í 
heiminum. Það er ekkert skrýtið því 
samkeppnin við afþreyingu harðnar 
í sífellu. Ef fréttir CNN ná betur til 
almennings í kjölfar samrunans þá 
er það gott. Símafyrirtæki og fjöl-
miðill eru eðlilegir bólfélagar í dag,“ 
segir Ingibjörg og bendir á nýlega 
sameiningu Vodafone við Stöð 2, 
Vísi og Bylgjuna. 

Hver er munurinn á því að starfa 
hjá ríkismiðli og „kapítalískum 
risa“?

„Það er mikill menningarmunur. 
Bandaríkjamenn eru óhræddir við 
að prófa nýja hluti og ryðjast áfram. 
Bretarnir eru rólegri, fastir í að halda 
fundi og hugsa allt út í öreindir. Fjár-
mögnunin hjá BBC kom auðvitað 
frá skattgreiðendum en nú vinn ég 
fyrir fyrirtæki sem er á markaði. Það 
er allt öðruvísi pressa sem fylgir. Það 
er óhætt að segja að ég hef meira 
frelsi, það er minni skriffinnska og 
fleiri tækifæri til að vera skapandi. 
Það var það sem ég var að leita eftir,“ 
segir Ingibjörg.

Er þetta ennþá karlaheimur?
„Já, þetta er mikill karlaheimur. 

Það leikur enginn vafi á því. Ég er 
enn ein fárra kvenna í stjórnunar-
stöðu. Þótt þeim sé alltaf að fjölga 

þá mun taka tíma að leiðrétta 
þennan halla sem hefur varað svo 
áratugum skiptir. Karlar hafa ráðið 
fjölmiðlaheiminum og verið ráðnir 
í stjórnunarstöður og í langan tíma 
þótti blaðamannsstarfið vera karla-
starf. Karlar réðu karla. Fréttamatið 
var líka öðruvísi,“ segir Ingibjörg 
sem segir það segja sig sjálft að með 
jafnara kynjahlutfalli verði frétta-
matið gildara. Það endurspegli sam-
félagið betur. „Við þurfum að nýta 
vel slagkraftinn sem myndaðist eftir 
#metoo-byltinguna og eftir harða 
baráttu um jöfn laun í fjölmiðlum, 
en þurfum að gæta okkar á bakslag-
inu. Að pendúllinn fari ekki of hratt 
til baka. Það er nefnilega mótstaða. 
Við þurfum fleiri konur á öllum 
sviðum fjölmiðla. Það þarf að gæta 
að konum sem eru að koma úr barn-
eignarfríi, gæta að launamismun-
inum og að setja ekki alla í sama 
form. Fjölbreytnin er fyrir öllu,“ 
segir Ingibjörg. „Á CNN fer fram 
mikil vinna innan fyrirtækisins sem 
miðar að jöfnum kjörum kynjanna. 
Ég er vongóð um að innan fimm 
ára verði hægt að greina töluverðar 
breytingar,“ segir Ingibjörg.

Hvernig líst henni á íslenska fjöl-
miðla?

„Það er stundum hægt að fara 
of hratt. Gera of mikið. Ég held að 
margir fjölmiðlar falli í þá gryfju 

að taka staðhæfingar beint upp frá 
stjórnvöldum, opinberum stofn-
unum og fyrirtækjum og prenta 
þær. Án þess að tékka, er þetta rétt? 
Eru staðhæfingarnar réttar? Hafa 
allir aðilar að málum fengið að tjá 
sig? Stjórnvöld og fyrirtæki hvar sem 
er í heiminum hafa tilhneigingu til 
að fegra staðreyndir og halda sig við 
sína hlið, sem segir oft ekki alla sög-
una. Ég held að réttara væri að segja 
færri fréttir og vinna þær betur. 
Enn og aftur þá mega blaðamenn 
ekki vera hræddir eða vilja þókn-
ast. Ef þú ert ekki vel liðinn á meðal 
stjórnmálamanna vegna þess að þú 
vinnur starf þitt vel og þér er neitað 
um viðtal sökum þess, birtu þá frétt 
um það,“ segir Ingibjörg. „Starf 
blaðamanna er að hlúa að og styðja 
lýðræði og gagnsæi í samfélaginu, 
það byggir upp traust almennings á 
fréttamennsku.“

Og hvernig lítur hún til framtíðar?
„Ég held að það verði alltaf þörf 

fyrir fréttir en fólk mun nálgast þær 
öðruvísi. Það getur jafnvel breyst 
yfir nótt hvernig fólk finnur frétt-
irnar sínar. Ég held það skipti máli 
að fylgjast með hegðun fólks og 
hvaða þarfir það hefur. Hvað er til 
dæmis Netflix fyrir fréttir? Fréttir 
verða fljótt úreltar. Hvernig er hægt 
að vinna þær öðruvísi, þannig að 
virði þeirra verði meira? Hvernig 
er hægt að auka aðgengi fólks að 
fréttum? Gera þær notendavænni? 
Þeim fjölmiðlum sem rata rétta leið 
í þeim efnum mun vegna vel.

En eitt er víst. Gæðaefni ratar allt-
af á réttan stað. Í dag er miklu stífari 
krafa um vandaða rannsóknar-
vinnu. Það þarf að fara á eftir frétt-
unum, spyrja og leita,“ segir Ingi-
björg og segir þá sem sitja og bíða 
eftir fréttum í fangið tapa.

↣

„Það verður alltaf þörf fyrir fréttir en fólk mun nálgast þær öðruvísi,“ segir Ingibjörg. MYND/SARAH TILOTTA/CNN

EF ÞÚ ERT EKKI VEL 
LIÐINN Á MEÐAL STJÓRN-
MÁLAMANNA VEGNA ÞESS 
AÐ ÞÚ VINNUR STARF 
ÞITT VEL OG ÞÉR ER
HAFNAÐ UM VIÐTAL
SÖKUM ÞESS, BIRTU ÞÁ
FRÉTT UM ÞAÐ.

                     Kíktu á ELKO.is og sjáðu hvernig þú  
getur gert heimilið þitt aðeins snjallara

J

kemur út á mánudaginn
snjallheimilisblaðið 
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KYNNINGARBLAÐ

Krúnk, krúnk og dirrindí 
er nýr barna- og fjöl-
skyldusöngleikur sem 
frumsýndur verður í Hofi 
á morgun. Agnes Wild er 
leikstjóri sýningarinnar.
  ➛4
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Úlfar Finnbjörnsson tók við sem yfirkokkur Grand Hótel Reykjavík í desember í fyrra. Hann er önnum kafinn við undirbúning villibráðar- og jólahlaðborða.

Jólahlaðborð með 
villtu sniði á Grand
Úlfar Finnbjörnsson, yfirmatreiðslumaður á Grand Hótel Reykjavík, er í óða-
önn að undirbúa villibráðarhlaðborð sem haldin verða í október. Næst á dag-
skrá eru jólahlaðborðin á Grand sem eru ein þau vinsælustu á landinu. ➛2



Úlfar eldar 
rjúpu eftir 
uppskrift 
mömmu 
sinnar á 
jólunum.

Úlfar hefur starfað á Grand 
Hótel Reykjavík frá því í 
desember í fyrra og er afar 

ánægður með tíma sinn þar. „Þetta 
hefur verið alveg ofsalega gaman, 
mikil vinna en spennandi. Það var 
mjög skemmtilegt að koma aftur 
enda vann ég hérna fyrir þrjátíu 
árum. Ég hef ekkert breyst, en hef 
mikið lært,“ segir hann glettinn.

Úlfar hefur í nógu að snúast enda 
er Grand Hótel Reykjavík stærsta 
ráðstefnuhótel á Íslandi. Fyrir utan 
gesti hótelsins þarf að matreiða 
ofan í fjölda annarra gesta sem 
koma á ráðstefnur eða bara í mat. 
„Svo eru hlaðborðin mjög vinsæl 
en við höfum boðið upp á sumar-
hlaðborð, villibráðarhlaðborð og 
jólahlaðborð.“

Tína sveppi, jurtir og ber
Úlfar er þjóðþekktur kokkur, ekki 
síst fyrir áhuga sinn á villibráð. Því 
er ekki að undra að nánast er upp-
selt á villibráðarhlaðborð Grand 
sem verða haldin í lok október. 
Mikill undirbúningur liggur að 
baki slíku hlaðborði enda er allt 
unnið frá grunni í eldhúsi Grand. 
„Við erum á fullu að undirbúa 
núna. Erum að búa til pate, grafa og 
reykja lax. Við reynum að gera sem 
flest sjálf, förum til dæmis að tína 
sveppi, jurtir og ber. Ef við náum 
ekki að tína nóg reynum við að 
kaupa íslenskt.“

Vandað jólahlaðborð
Jólahlaðborð Grand Hótel Reykja-
vík hefur verið með þeim vin-
sælustu á landinu. Í ár verður það 
með villtu sniði. „Hlaðborðið er 
hefðbundið en við munum bjóða 
upp á fjóra eða fimm villibráðar-
rétti líka. Við höfum ekki ákveðið 
hvaða réttir það verða enda vitum 
við aldrei hvað fæst mikið af 
hverju. Þeir sem koma tvisvar fá 
því örugglega ekki alveg það sama.“ 
Úlfar segist leggja mikla áherslu á 
að vanda val á hráefni. „Við erum 
búin að vera að smakka hangikjöt 
hingað og þangað. Höfum ekki 
alveg komist að niðurstöðu en 
líklega verður það að norðan. Við 
vöndum valið enda viljum við fara 
alla leið og vera best.“

Þjóðþekktir skemmtikraftar
Hátíðardagskráin á jólahlað-
borðum Grand í ár verður ekki af 
verri endanum. Haukur Heiðar úr 

Diktu ásamt Þorbirni S munu spila 
á föstudagskvöldum en á laugar-
dagskvöldum stíga Magnús Þór 
Sigmundsson og Jóhann Helgason 
á svið. Úlfar segir skipta miklu að 
stemningin á svona kvöldum sé 
rétt. Hún þurfi að vera hátíðleg og 
þessir tónlistarmenn skilji hvað 
þurfi til.

Nýr og glæsilegur salur
Einn glæsilegasti og nýjasti salur 
hótelsins er Háteigur á fjórðu hæð. 
„Salurinn er svakalega flottur og 
ábyggilega tæknilegasti salur á 
Íslandi með LED lýsingu, stýranleg-
um veggljósum og stjörnulýsingu 
í loftinu sem setur skemmtilegan 
svip á salinn. Ekki skemmir heldur 
útsýnið yfir bæinn,“ segir Úlfar og 
bætir við að umgjörðin skipti miklu 
til að upplifun matargesta verði 
sem allra best. Salurinn hentar vel 
undir ráðstefnur og veislur af öllum 
toga en hlaðborðin verða að hluta 
haldin í Háteigi.

Mikil aðsókn
Fólk er farið að huga að jólum ef 
marka má Úlfar en þegar eru að 
hrannast inn pantanir fyrir jóla-
hlaðborðin. „Það er mjög vel bókað 
og við erum mjög spennt fyrir 
þeirri áskorun að taka á móti svona 
mörgu fólki, enda er aðsóknin alltaf 
að aukast. Í jólahlaðborðin mæta 
helst hópar, alveg frá átta upp í 
180 manns. Þetta geta verið heilu 
fyrirtækin eða litlir hópar eins og 
saumaklúbbar, golfvinir og slíkt. 
Fólk er farið að bóka með mun 
meiri fyrirvara en áður, nú er þetta 
orðið svo þægilegt, hægt að fara á 
vefinn grand.is og bóka beint.“

Fullt út úr dyrum í jólabröns
Jólabrönsinn verður á sínum stað 
að venju á Grand Hótel Reykjavík. 
„Það er alltaf mikil stemning í jóla-
brönsinum enda fullt út úr dyrum. 
Barnafólkið kemur frekar í hann en 
á kvöldin og því er hér líflegt um að 
litast, börn á hlaupum eða að lita 
við borðin. Við höfum boðið upp 
á klassískan bröns og bætum við 
léttu réttunum af jólahlaðborðinu. 
Það er jólaleg stemning og ofsalega 
skemmtilegt og að sjálfsögðu kíkja 
jólasveinarnir í heimsókn.“

Ný bók um víkingamat
Úlfar er þekktur matarblaðamaður 
enda starfaði hann mörg ár á tíma-

ritinu Gestgjafanum og hefur gefið 
út matreiðslubækur. Er ný bók á 
leiðinni? „Já, við ætluðum að klára 
bók fyrir jól sem ber heitið Víkinga-
matur. Við náum því þó ekki af því 
að við erum að vanda okkur svo 
mikið,“ svarar Úlfar en bókin fjallar 
um mat sem víkingar borðuðu til 
ársins 1000. „Þetta var á þeim tíma 
sem víkingar voru ríkir og fínir og ef 
þá vantaði eitthvað skutluðust þeir 
bara eftir því. Eftir þennan tíma 
fjölgaði fólki, það varð fátækara, 
það kólnaði í veðri og menn fóru að 
borða skósólana sína,“ segir hann 
og hlær.

Tveir sagnfræðingar gefa Úlfari 
innsýn í líf víkinga á þessum tíma 
en Karl Petersson tekur myndirnar. 
Úlfar lagði ýmislegt á sig, eins og að 
safna skeggi í rúmt ár svo hann liti 
dálítið villimannslega út á mynd-
unum. „Svo sagði frúin hingað og 
ekki lengra,“ segir Úlfar glettinn 
en skeggið fékk að fjúka, honum 
sjálfum til mikils léttis. Hann von-
ast til að bókin komi út fljótlega á 
nýju ári en í henni má meðal annars 
finna uppskrift að geirfuglasteik.

Rjúpan hennar mömmu um 
jólin
Inntur eftir því hvað sé á borðum 
kokksins sjálfs á jólunum stendur 
ekki á svari. „Ég hef borðað rjúpur 
á jólunum frá því ég fæddist og 
ég elda rjúpurnar alltaf eins og 
mamma gerði því þó ég kunni 
hundrað aðrar rjúpuuppskriftir 
vil ég hafa þetta eins og ég ólst upp 
við, það er meiri stemning í því. Í 
forrétt er ég með humar og ísinn 

hennar mömmu í desert en það er 
vanilluís með hindberjasósu.“ Úlfar 
eldar rjúpur reglulega í vinnunni 
en hann passar sig á að borða þær 
aldrei sjálfur nema á jólunum. „Ég 
vil að þetta sé alveg sérstakt.“

En hvernig er best að elda jóla-
rjúpuna? „Rjúpurnar eru heilar, 
hamflettar, brúnaðar á pönnu og 
settar í pott og soðnar við vægan 
hita í vatni í um klukkutíma. Svo er 
soðið soðið aðeins niður, þykkt og 
bætt út í gráðaosti, rifsberjahlaupi 
og smá rjóma.“

Úlfar á góðar minningar af 
því hvernig hann lærði að gera 
bestu rjúpusósuna. „Við erum sjö 
systkinin sem borðum meira og 
minna öll rjúpu á jólunum. Hér á 
árum áður hittumst við öll heima 
hjá mömmu eftir matinn, komum 
með sósu í bolla og kepptum um 
hver hefði gert bestu sósuna. 
Á árunum sem ég var að læra 
kokkinn fékk ég soð sem við 
löguðum í vinnunni en þá 
hafði mér verið kennt að 
setja gulrætur, sellerí, lauk og 
alls konar krydd þegar ég var 
að sjóða rjúpurnar. Þá hélt 
ég að ég hefði forskot. En ég 
lenti alltaf í öðru sæti, mamma 
var alltaf best en hún setti 
aldrei neitt nema salt og pipar í 
sósuna. Þegar ég fór að velta fyrir 
mér af hverju maður væri að setja 
allt þetta rugl í soðið fattaði ég að 
það væri bara til að deyfa rjúpu-
bragðið. Ég vann mömmu ekki fyrr 
en ég gerði sósu alveg eins og hún 
og hætti að gera eins og kokkarnir 
sögðu.“

Einn glæsilegasti og nýjasti salur hótelsins er Háteigur á fjórðu hæð Grand Hótel Reykjavík. Salurinn er einn sá tæknilegasti á landinu með stjörnulýsingu í loftinu sem gefur frábæra stemningu.

Umhverfið á 
Grand Hótel 
Reykjavík er 
stórglæsilegt.
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Ég fann mikinn 
mun strax eða 

eftir u.þ.b. þrjár vikur 
og líður miklu betur.
Þórunn Elva Magnúsdóttir, 46 ára

Hef aldrei haft jafn 
löng augnhár og 

þykkt hár.
Edda Dungal

Hár þynnist með aldrinum hjá 
báðum kynjum og þó svo að 
skallamyndun sé algengari 

hjá körlum, getur hún einnig orðið 
hjá konum og það er fjöldi fólks 
sem þjáist út af hárlosi og þunnu og 
líflausu hári. Þættir sem geta valdið 
hárlosi eru meðal annars.

● Erfðir og aldur
● Hormónabreytingar
● Alvarlegir sjúkdómar
●  Tilfinningaleg og líkamleg streita
● Slæmir ávanar eins og hártog
● Bruni
● Geislameðferð (krabbamein)
● Lyfjameðferð
● Tinea capitis (sveppasýking)
●  Slæm dagleg meðferð á hárinu 

við litun, þurrkun, umhirðu og 
fleira

Aldrei haft jafn 
þykkt hár
Edda Dungal hefur 
tekið inn Hair 
Volume í nokkurn 
tíma eftir að hún 
missti allt hár í lyfja-
meðferð:

„Þegar ég var 
í krabbameins-
meðferð missti 
ég allt hár, bæði á 
höfði, augnhár og 
augabrúnir. Þegar 
lyfjagjöfinni lauk 
byrjaði ég að taka 

Hair Volume frá New Nordic en 
það tók u.þ.b. 4-6 vikur að sjá hárið 
byrja að vaxa aftur. Ég hef aldrei 
haft jafn löng augnhár, þykkar 
augabrúnir og þykkt hár eins og 
núna og það hvarflar ekki að mér 
að hætta að taka þetta inn.“

Líflegra og fallegra hár
Hair Volume bætiefnið getur 
hjálpað til við að viðhalda þykkt 
hársins og hárvexti en það inni-

heldur jurtaþykkni 
úr eplum sem er 
ríkt af Proxyanidin 
B2 og hirsi sem er 
bæði ríkt af stein-
efnum og B-víta-
mínum. Bíótín og 
sink stuðla að við-
haldi eðlilegs hárs 
og kopar stuðlar að 
viðhaldi húð- og 
hárlitar.

Sölustaðir: 
apótek, heilsuhús 
og heilsuhillur 
verslana.

Aldrei haft jafn þykkt hár
Er hárlos eða of þunnt hár að plaga þig? Hair Volume inniheldur vaxtarvakann Proxyanidin B2, 
hirsi, vítamín og steinefni sem eru mikilvæg fyrir hárið og geta gert það líflegra og fallegra.

Edda Dungal hefur tekið inn Hair Volume í nokkurn tíma eftir að hún missti allt hár í lyfjameðferð.  MYND/VALLI

Breytingaskeiðið (tíðahvörf ) 
er eitthvað sem engin kona 
sleppur við. Einkenna fer þó 

oft að gæta allt að 10 árum áður en 
eiginleg tíðahvörf hefjast. Einkenn-
in geta verið afar mismunandi 
og þó svo að sumar konur sleppi 
nokkuð vel og finni lítið fyrir 
breytingunum eru samt ákveðin 
einkenni sem margar hverjar finna 
fyrir.

Einkenni eftir þrítugt
Það eru mörg dæmi þess að konur 
fari að finna fyrir einkennum sem 
tengjast breyttri hormónastarf-
semi upp úr þrítugu, og stundum 
fyrr. Þessi einkenni tengjast 
minnkandi framleiðslu estrogens 
og geta t.d. verið:

● Fyrirtíðaspenna
● Óreglulegar blæðingar
● Hitakóf og nætursviti
● Svefntruflanir
● Skapsveiflur
●  Minni orka, þreyta og slen 
●  Pirringur
● Aukinn hjartsláttur
● Höfuðverkur
● Minni kynlöngun

Það er orðið sífellt algengara að 
konur þjáist á einhvern hátt vegna 
ójafnvægis í hormónaframleiðslu. 
Heilbrigt líferni getur leikið stórt 
hlutverk í að draga úr einkennum 
en oftar en ekki þarf meira til.

Hitaköstin hurfu
Þórunn Elva Magnúsdóttir er 46 
ára gömul og hefur notað Femar-
elle Rejuvenate á annað ár núna og 
finnur mikinn mun: „Í byrjun árs 

2017 fór ég að finna fyrir hita-
köstum bæði á daginn og einnig 
á nóttunni sem var mjög skrítið 
því mér var venjulega alltaf svo 
kalt. Þetta ágerðist svo meira 
þegar leið á sumarið og ég fór 
að spá í því hvað væri í gangi. 
Ég las um Femarelle Rejuvenate 
sem konur á mínum aldri væru 
að taka með góðum árangri og 
ákvað að prófa. Ég fann mikinn 

mun strax eða eftir u.þ.b. þrjár 
vikur og líður miklu betur. Ég hef 
tekið Femarelle núna í eitt ár og 
stendur ekki til að hætta að taka 
það svo ég get hiklaust mælt með 
því.

Femarelle Rejuvenate
Fjölmargir kvensjúkdómalæknar 
mæla með Femarelle sem fyrstu 
meðferð við tíðahvörf en að baki 
Femarelle-línunni liggja fjölmargar 
klínískar rannsóknir sem tryggja 
virkni og auka líkur á betri lífs-

Leið betur eftir þrjár vikur
Femarelle Rejuvenate við upphaf hormónabreytinga er náttúruleg lausn og er virkni staðfest með 
klínískum rannsóknum. Femarelle getur minnkað beinþynningu og haft góð áhrif á geðheilsu.

Það er orðið 
sífellt algengara 
að konur þjáist 
á einhvern hátt 
vegna ójafn-
vægis í horm-
ónaframleiðslu. 
Heilbrigt líferni 
getur leikið 
stórt hlutverk í 
að draga úr ein-
kennum en oftar 
en ekki þarf 
meira til.

gæðum. Beinþéttni fer minnkandi 
um svipað leyti og hormóna-
breytingar hefjast og getur inntaka 
á Femarelle Rejuvenate verið 
ágætis forvörn gegn einkennum 
breytingaskeiðsins ásamt því að 
minnka verulega líkur á bein-
þynningu. Auk DT56a sem slær á 
einkennin inniheldur Femarelle 
einnig hörfræ sem stuðla að meira 
hormónajafnvægi, B2- og B7-víta-
mín fyrir eðlileg efnaskipti, aukna 
orku og viðhald húðar, slímhúðar 
og hárs.
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Mér finnst Krummi 
kominn til að vera. 

Hann er svo skemmti-
legur karakter að hann 
getur alveg haldið uppi 
stuðinu lengi lengi.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Þetta er í rauninni samstarfs-
verkefni Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands, Menningarfé-

lagsins og Leikfélags Akureyrar,“ 
segir Agnes Wild sem leikstýrir 
sýningunni en hún á að baki fjölda 
leik- og leikstjórnarverkefna. „Þetta 
er fjölskyldusýning og gleðisprengja 
sem fer fram í Hamraborg, stóra 
sviðinu í Hofi.“ Aðspurð hvort um 
söngleik sé að ræða segir hún svo 
ekki vera. „Ég myndi segja að þetta 
væri leikrit með söngvum þar sem 
Krummi er aðalsöguhetjan. Honum 
finnst hann vera langbestur og flott-
astur, aðalfuglinn á Íslandi. Hann 
hefur verið einn á Íslandi með 
vinum sínum snjótittlingunum en 
hefur beðið mjög óþreyjufullur eftir 
því að lóan og spóinn og krían snúi 
aftur eftir langa vetursetu í heitari 
löndum. Hann hefur sett upp 
fuglakabarett á skemmtistaðnum 
Fenjamýri þar sem fuglarnir tínast 
inn einn af öðrum með tilheyrandi 
tónlist og dansi.“ Sýningin er fjöl-
menn og góðmenn. „Það er átta 
manna kór á sviðinu, fjórir dansarar 
sem túlka alla fuglana með brúðum 
og dansi og skemmtilegheitum 
og svo er fjórtán manna hljóm-
sveit, að ótöldum einum leikara, 
Jóhanni Axel Ingólfssyni sem leikur 
Krumma. Það er ótrúlega gaman, 
krefjandi og spennandi fyrir mig að 
leikstýra öllu þessu fólki á sviðinu, 
leikara, kór, lifandi hljómsveit 
og dönsurum, þarna blandast öll 
sviðin saman og vinna þétt saman. 
Það þarf auðvitað gríðarlega skipu-
lagningu því þetta er margt fólk 
sem allt hefur sitt sérsvið og sínar 
listrænu þarfir sem leikstjóri þarf 
að taka tillit til.“

Höfundar verksins eru Hjörleifur 
Hjartarson sem semur textann, 
en hann skrifaði einmitt textann í 
verðlaunabókina Fuglar í fyrra auk 
þess að vera annar hluti dúettsins 
Hundur í óskilum, og Daníel Þor-
steinsson píanóleikari og tónskáld 
sem semur tónlistina. „Hver fugl 
fær sitt þemalag og Daníel blandar 
saman mismunandi tónlistar-
stílum, allt frá klassík og yfir í rapp,“ 
segir Agnes.

Þegar þetta er skrifað er aðeins 
áætluð ein sýning á morgun, 

sunnudag, en Agnes segir mögulegt 
að sýningum verði bætt við. „Það 
ætti að koma í ljós á næstu dögum. 
Það er að verða uppselt á þessa 
sýningu og þá er kannski eftirspurn 
eftir fleirum,“ segir Agnes og bætir 
við: „Mér finnst Krummi kominn til 
að vera. Hann er svo skemmtilegur 
karakter að hann getur alveg haldið 
uppi stuðinu lengi lengi.“

Agnes hefur aldrei búið á 
Akureyri en hefur sterkar taugar 
til bæjarins. „Ég er ættuð héðan og 
finnst ég alltaf komin heim þegar 
ég kem. Amma og afi bjuggu á 
Kristnesi þegar ég var lítil svo ég hef 
mjög sterk tilfinningatengsl hing-
að.“ Hún er mjög ánægð með að fá 
að dvelja í bænum um skeið núna 
og svo aftur í vor. „Ég er að setja 
upp aðra sýningu hér sem verður 
frumsýnd í vor sem heitir Djákninn 
á Myrká, sagan sem aldrei var sögð 
og er svona grínverk, eða eiginlega 
hryllingsgrínverk kringum söguna 
af Djáknanum á Myrká.“ En aftur 
að Krúnk, krúnk og dirrindí. „Mig 
langar að taka fram að lokum að 
sýningin er afskaplega skemmtileg 
fyrir alla og alls ekki nauðsynlegt 
að hafa börn með sér þó sýningin 
höfði til allra í fjölskyldunni.“

Krúnk, krúnk og dirrindí verður 
sýnd á morgun, sunnudag, klukkan 
fjögur í Hofi á Akureyri en allar 
nánari upplýsingar má finna á mak.
is.

Krummi setur upp kabarett
Krúnk, krúnk og dirrindí er nýr barna- og fjölskyldusöngleikur sem frumsýndur verður í Hofi á 
Akureyri á morgun, sunnudag. Agnes Wild leikstýrir sýningunni og tuttugu manna hópi hljóðfæra-
leikara, söngvara og dansara og svo náttúrlega Krumma. Fjölmenn gleðisprengja fyrir alla. 

Agnes Wild, leikstjóri, Krúnk, krúnk 
og dirrindí sem sýnt verður í Hamra-
borg í Hofi á sunnudaginn. 

Jóhann Axel Ingólfsson í hlutverki Krumma sem undirbýr kabarett til að 
fagna endurkomu vina sinna farfuglanna. Krefjandi og spennandi, segir hann.

Útsölumarka ur
Allt á a seljast

Verslunin hættir VI  TÆMUM ALLT

Útsalan hefst Laugardaginn 15. sept og
líkur sunnudaginn 23. sept e a í 9 daga.

Opi 12-18 alla daga

A eins 5 ver í bú inni
195 495    995    1.995    2.995

Komi og geri gó kaup!

LOSAÐU ÞIG VIÐ FÓTAPIRRINGINN

Sölustaðir:  Flest apótek og www.heilsanheim.is

Ertu að glíma  
við fótapirring og  
sinadrátt á nóttinni?

MAGNESÍUM NIGHT 
húðvörurnar geta 
hjálpað þér.

Innihalda:  
  Magnesíum  
  Arnica 
  Lavender

Bratislava

595 1000  

20. september í 4 nætur

aaaaaaaAustria Trend Hotel

VEGNA FORFALLA

Frá kr.
69.995
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Rakstursbólur geta valdið örum, 
roða og bólgum.

Kerecis kynnir MariCell TM, 
íslensk húðkrem sem fram-
leidd eru á Ísafirði og inni-

halda mOmega-3 TM fjölómettaðar 
fitusýrur, ávaxtasýrur og karbamíð. 
Kremin eru CE-merkt og flokkast 
því ekki sem snyrtivörur heldur 
lækningavörur. Þau innihalda 
hvorki stera né parabena og með 
ávísun læknis greiða Sjúkratrygg-
ingar Íslands hluta kostnaðarins.

MariCell TM kremin eru þróuð 
af dr. Baldri Tuma Baldurssyni 
húðsjúkdómalækni og eru notuð 
til þess að meðhöndla ýmis húð-
vandamál. Fáanlegar eru fjórar 
tegundir af MariCell TM kremum 
sem gefið hafa góða raun:

MariCell TM XMA: Meðhöndlar 
erta/bólgna húð og einkenni 
exems.

MariCell TM PSORIA: Meðhöndlar 
húð með einkenni psoriasis eða 
annars konar hreistursmyndun.

MariCell TM FOOTGUARDTM: Með-
höndlar og kemur í veg fyrir sigg, 
þykka húð og sprungna hæla.

MariCell TM SMOOTH: Með-
höndlar og kemur í veg fyrir húð-
nabba, hárhnökra, rakstursbólur og 
inngróin hár. Mýkir þurra og þykka 
húð á olnbogum og handarbökum.

MariCell TM – íslensk 
húðvörulína frá Kerecis
Húðvörulínan MariCell TM inniheldur mOmega-3 TM fjölómettaðar fitusýrur, ávaxtasýrur og karb-
amíð og er notuð til að meðhöndla ýmis húðvandamál. Eitt kremanna, MariCell TM SMOOTH, er 
ætlað til meðhöndlunar á bólum á upphandlegg, rakstursbólum og inngrónum hárum.

MariCell TM 
SMOOTH
MariCell TM 
SMOOTH  er ætlað 
til meðhöndlunar 
við húðnöbbum; 
hárhnökrum, 
rakstursbólum og 
inngrónum hárum.

Bólur á 
upphandlegg
Algengt er að svokallaðir hárhnökr-
ar (keratosis pilaris) myndist á upp-
handleggjum, lærum og lendum. 
Þeir eru yfirleitt hvítir eða rauðir 
að lit og valda hvorki sársauka né 
kláða. Þeir geta myndast ef of mikil 
framleiðsla verður á keratíni í efsta 
lagi húðarinnar. Ef þetta lag er of 
þykkt eða þurrt getur það hindrað 
vöxt agnarsmárra líkamshára. 
Afleiðingin er að lítil bunga eða 
hárhnökri, sem inniheldur hár og 
dauða húð, myndast á húðinni.

Þunnt lag af MariCell TM 

SMOOTH  er borið á húðsvæðið sem 
meðhöndla á tvisvar á dag og slakar 
kremið á húðinni þannig að auð-
veldara verður fyrir líkamshár að 
vaxa upp úr hársekkjunum. Kremið 
mýkir einnig hárhnökra, þannig að 
auðveldara verður að nudda þá af 
eftir sturtu eða heit böð.

MariCell TM 
kremin fást  í apótekum

Rakstursbólur og inngróin hár

Rakstursbólur (pseudofolliculitis barbae) geta bæði 
verið ljótar og sársaukafullar og verða til þegar að 
skarpur nýrakaður hárendi vex inn í húðina. Raksturs-
bólur geta valdið örum, roða og bólgum. MariCell TM 
SMOOTH slakar á húðinni þannig að hún gefur betur 
eftir þegar hið nýrakaða hár vex.

MariCell TM SMOOTH inniheldur þrjú efni sem vinna 
saman að því að slétta húðnabba

mOmega3 TM, 10% ávaxtasýru og 10% karbamíð.

1.  mOmega3 TM er unnið úr sjávarfangi og inniheldur 
meðal annars EPA- og DHA-fitusýrur sem húðin 
getur nýtt sér til að viðhalda heilbrigði millifrumu-
efnis í hyrnislagi húðarinnar.

2.  Ávaxtasýra mýkir efsta lag húðarinnar, flýtir fyrir 
húðflögnun og eykur gegndræpi húðarinnar þannig 
að mOmega3TM fitusýrur og karbamíð eiga auðveld-
ara með að smjúga inn.

3.  Karbamíð gefur raka og eykur vatnsbindigetu 
húðarinnar.

Bólur á upphandlegg – hárhnökrar. Þeir eru yfirleitt hvítir eða rauðir að lit og 
valda hvorki sársauka né kláða. Einkennin eru algengust hjá unglingum.

Þunnt lag af MariCell TM SMOOTH er borið á húðsvæðið tvisvar á dag í 2-3 
vikur. Bólurnar eru svo nuddaðar af eftir sturtu eða heit böð. 

Meðhöndlar  

og kemur í veg fyrir 

sigg, þykka húð og 

sprungna hæla  

Meðhöndlar erta húð 

og einkenni exems

Meðhöndlar  

og kemur í veg fyrir 

húðnabba

Meðhöndlar  

hreistraða húð og 

einkenni sóríasis 

FOOTGUARD™ XMA SMOOTH PSORIA
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Íslensk framleiðsla.

Án stera, án parabena, án vaxtarþátta

Fyrir sprungna 

hæla og fótasigg

Fyrir auma, 

rauða og bólgna 

húð með kláða

Fyrir hárnabba, 

rakstursbólur  

og inngróin hár

Fyrir þykka og 

hreistraða húð 

með kláðag
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Svisslendingurinn Martin 
Gasser og Bandaríkjamaður-
inn Michael Dunn frá 4th 

Planet Logistic munu á fundinum 
kynna starfsemi sem þeir standa 
fyrir í hraunhelli í Borgarfirði. Þar 
vinna þeir að rannsóknum og ætla 
sér að koma upp og prófa híbýli 
fyrir geimfara sem ætlunin er að 
verði notuð í framtíðinni bæði á 
tunglingu og Mars.

„Eitt af stóru vandamálunum 
við langvarandi dvöl á þessum 
hnöttum er umhverfið, til dæmis 
geimgeislun. Hraunhellar, sem 
sterkar vísbendingar eru um bæði á 
Mars og tunglingu, geta veitt skjól. 
Hægt er að nota hellana sem hluta 
af byggingum auk þess sem þeir 
vernda geimfara fyrir loftsteinum 
og öðru slíku sem andrúmsloftið 
hér á jörðinni verndar okkur fyrir 
en það er af skornum skammti á 

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Þórir Már Jóns-
son hjá Stjörnu-
skoðunarfélagi 
Seltjarnarness. 
MYND/EYÞÓR

Talið er að fjölmargir hraunhellar fyrirfinnist á Mars og tunglinu. Þessa hella væri hægt að nota til að koma fyrir hí-
býlum fyrir geimfara framtíðarinnar enda geta þeir veitt skjól fyrir erfiðum umhverfisþáttum. NORDICPHOTOS/GETTY

Hanna 
híbýli fyrir 
geimfara

Mars og ekki til staðar á tunglinu. 
Þá er hitastigið í hellum mjög stab-
ílt sem er kostur,“ segir Þórir Már 
Jónsson, gjaldkeri Stjörnuskoð-
unarfélags Seltjarnarness.

Á Íslandi er að finna mikið af 
hraunhellum sem hefur líklega 
dregið vísindamennina hingað 
en auk þess bjó Martin Gasser á 
Íslandi í mörg ár. „Hellarnir henta 
ágætlega í svona rannsóknir. Til 
dæmis er ekkert dýralíf í hellunum 
sem þarf að taka tillit til.“

Stefánshellir í Hallmundar-
hrauni varð fyrir valinu sem 
rannsóknarsvæði vísindamann-
anna. „Hellirinn er stór og mikill, 
auðveldur yfirferðar og þægilegt 
að athafna sig þar. Lítið er hrunið 
og því ekki stórgrýti sem þarf að 
klöngrast yfir,“ lýsir Þórir.

Hann segir þá Gasser og Dunn 
hafa unnið að forrannsóknum með 
róbótum og drónum að undan-
förnu en til standi í vetur eða næsta 
sumar að koma upp vistarverum í 
hellinum.

En hversu líklegt er að það sem 
þeir eru að gera muni nýtast geim-
förum framtíðar? „Það eru miklar 

líkur á því að þessi lausn eða önnur 
sambærileg verði nýtt því mikið 
er horft til þessara hraunrása út af 
umhverfisþáttum.“

Hellarnir þykja ekki síður áhuga-
verðir vegna hugsanlegs lífs sem 
í þeim gæti leynst. „Hraunhellar 
hafa verið mikið rannsakaðir bæði 
hér á Íslandi og erlendis. Menn 
hafa skoðað slímhimnur sem eru 
víða í hellum og eru merkileg 
sambýli af bakteríum, sveppum, 
fléttum og öðru sem lifir í raun 
bara á steinum. Það þykir mjög 
áhugavert hvað þetta er einangrað 
frá öllu öðru því venjulegar bakt-
eríur lifa ekki í þessum aðstæðum 
enda ekkert sólarljós eða lífræn 
efni til að lifa á. Þetta þykir mjög 
spennandi því menn halda að 
aðstæðurnar á Mars séu ekki svo 
ólíkar fyrir utan lægri loftþrýsting. 
Svona stabílt umhverfi eins og í 
hellum býður upp á möguleika á 
lífi.“

Þórir segir töluverðan áhuga á 
fyrirlestrinum sem haldinn verður 
í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi 
klukkan 20 í kvöld. Fundurinn er 
opinn öllum.

Athuganir tveggja 
vísindamanna 
í Stefánshelli 
í  Hallmundar-
hrauni verða 
umfjöllunarefni 
fyrsta félags-
fundar Stjörnu-
skoðunarfélags 
Seltjarnarness 
sem haldinn er í 
Valhúsaskóla. 
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Í góðu sambandi við framtíðina

Við viljum ráða fjóra stjórnendur 
til að móta með okkur snjalla framtíð

Rafveita 
Framtíð rafveitu er snjöll og felur í sér að hámarka nýtingu 
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum í 
samgöngum. Stjórnandi er ábyrgðarmaður rafmagns, 
leiðtogi sem brennur fyrir nýsköpun, tækni og öryggi. 

Fráveita 
Framtíðin felur í sér sporlausa fráveitu, blágrænar 
regnvatnslausnir og fræðslu til almennings. Stjórnandi 
fráveitu framtíðarinnar er leiðtogi sem brennur fyrir 
nýsköpun, samskiptum og hreinum ströndum. 

Vatnsveita 
Framtíð kalda vatnsins felur í sér að vernda og tryggja 
vatnsauðlindir til framtíðar og dreifa heilnæmu vatni til 
íbúa. Stjórnandi vatnsveitu framtíðarinnar er leiðtogi sem 
brennur fyrir vatnsvernd og nýsköpun þar sem ekkert fer 
til spillis og uppáhaldsdrykkurinn er íslenskt vatn.

Stefna og árangur 
Framtíðarsýn og stefnuáherslur Veitna eru framsæknar 
og marka tímamót. Stjórnandi stefnu og árangurs er fær 
í að greina stóru myndina, brennur fyrir umbótum, þrífst 
á nýsköpun og samvinnu og elskar Lean.

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. Starfsfólk okkar 
hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Okkur er annt um 
umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Við leitum að hugmyndaríku og drífandi fólki sem er 
tilbúið að taka þátt í nýsköpun og framþróun Veitna.

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
Job.is



Kerfisstjóri - Microsoft sérfræðingur

Sýn er sameinað fyrirtæki Vodafone, 

Stöðvar 2, Bylgjunnar, Vísis og fleiri 

þjóðþekktra vörumerkja.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 
1225. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið: 

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Einstakt tækifæri í boði

Sýn er alhliða fjarskipta- og 

fjölmiðlafyrirtæki. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 starfsmenn í nýjum og glæsilegum 

höfuðstöðvum þar sem áhersla er lögð 

á frábært starfsumhverfi og góðan 

starfsanda.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.syn.is



 

 

 

 

 

 

Helstu verkefni eru að stýra tíu manna liðsheild, stefnumótun og skipulagning 
verkefna, áætlanagerð, gæðastýring og samskipti við stofnanir og ráðuneyti.  

Frekari hæfnikröfur 

 Viðeigandi háskólamenntun 
 Reynsla af stjórnunarstörfum 
 Reynsla og/eða þekking á stjórnsýslu og rekstri hins opinbera 
 Góðir greiningarhæfileikar 
 Góð innsýn í íslenskt þjóðlíf 
 Þekking á fjárhagskerfum hins opinbera (Orra) 
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Um er að ræða tvær stöður deildarstjóra. Helstu verkefni eru stefnumótun og 
skipulagning verkefna, umsjón með endurskoðun stofnana og fyrirtækja auk 
sérstakra úttekta sem lúta að eftirliti með fjármálum ríkissjóðs. Deildarstjóri ber 
ábyrgð á gæðaeftirliti og annast samskipti við stofnanir og ráðuneyti vegna 
þeirra verkefna sem eru á hans ábyrgð.

Frekari hæfnikröfur 

 Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði 
endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði 

 Hæfni til að leiðbeina og stýra verkefnum 
 Umtalsverð reynsla af endurskoðunarstörfum  
 Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum  
 Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn opinberra aðila  
 Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál 
 Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur  
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Helstu verkefni felast í eftirliti með fjárreiðum staðfestra sjóða, eftirliti með 
fjármálum tengdum stjórnmálastarfsemi, úrlausn lögfræðilegra álitaefna og 
þátttaka í stjórnsýsluúttektum. 

Frekari hæfnikröfur: 

 Meistara- eða cand.jur gráða í lögum  
 Góð þekking og reynsla af stjórnskipunar- og stjórnsýslurétti og 

viðeigandi málsmeðferðarreglum 
 Þekking á reikningsskilum er kostur  
 Þekking á reikningshaldi og uppgjöri opinberra aðila er kostur 
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Um er að ræða tvær stöður sérfræðinga. Helstu verkefni felast í endurskoðun á 
reikningsskilum ríkisaðila, könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í 
gerð annarra úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Þátttaka í 
teymisvinnu, samstarf við ýmsa aðila og ábyrgð á afmörkuðum verkefnum. 

Frekari hæfnikröfur 

 Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði 
endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði 

 Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum   
 Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn  
 Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál 
 Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur  
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Helstu verkefni felast í daglegum rekstri á net-, síma- og tölvukerfum 
embættisins, notendaaðstoð, uppsetning og viðhald á vélbúnaði starfsmanna 
svo og afritataka, gagnaflutningar og öryggismál. 

Frekari hæfnikröfur: 

 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla af kerfisstjórn, netrekstri og notendaaðstoð  
 Rík þjónustulund 
 Þekking á Exchange, SQL, Microsoft Office og fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) 
 Reynsla af uppsetningu vél- og hugbúnaðar og þjónustu við 

notendur 
 Reynsla af afritunarlausnum er kostur 

Ríkisendurskoðandi starfar samkvæmt lögum nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Embættið stuðlar m.a. að umbótum á fjármálastjórn ríkisins og nýtingu almannafjár 
og gerir grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum til Alþingis.  
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna  
þjónustu

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Læk

· Deildarstjóri í Kópahvol

· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Leikskólakennari í Álfatúni

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólinn Austurkór óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Núpur óskar eftir leikskólakennara

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk

Grunnskólar 

· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla

· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Vatnsendaskóla

· Kópavogsskóli óskar eftir skólaliða

· Matráður í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Deildarstjóri Roðasala

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmaður á leikskólann Baug

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a 
key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.] 

       Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun 
 Reynsla af starfi með fötluðum 
 Góðir skipulagshæfileikar  
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Sér um stjórnun, áætlanagerð og rekstur 
Öldunnar 

 Ber ábyrgð á innra starfi, 
starfsmannamálum og samskiptum við 
aðstandendur og samstarfsaðila 

 Ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og 
rekstraráætlunum 

 Veitir leiðsögn til starfsmanna og 
leiðbeinenda 

 Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar 
stofnanir og sérfræðinga sem tengjast 
Öldunni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarbyggð auglýsir lausa til umsóknar 100% stöðu 
forstöðumanns Öldunnar, verndaðs vinnustaðar í 
Borgarnesi. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
brennandi áhuga á málefnum fatlaðra.  

Aldan starfar samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks 
nr. 59/1992, reglugerðum þeim tengdum og sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Þar er komið til 
móts við þörf fatlaðs fólks á dagþjónustu, vinnu og 
hæfingu. Aldan rekur dósamóttöku, verslun, saumastofu, 
kertagerð ofl. og sér um pökkun, límmerkingar á alls kyns 
varningi fyrir stofnanir og fyrirtæki ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum.  

Upplýsingar veitir Inga Vildís Bjarnadóttir félagsmálastjóri, 
sími 433-7100 á vildis@borgarbyggd.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Borgarbyggð á borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Umsóknarfrestur er til 1. október 2018. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ

Kaffihús Bakarameistarans 
ferskur vinnustaður

Við leitum af ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og 
duglegum einstaklingum til starfa.

Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini, 
bakstri, kaffigerð, þrifum og áfyllingu. 

Frábær vinnutími

Morgunvaktir 6-14 virka daga laus störf í Mjódd og  
Bíldshöfða 11-19 virka daga í Mjódd og Glæsibæ og  
hlutastörf með skóla á virkum dögum og um helgar

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á 
heimasíðu okkar bakarameistarinn.is

Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís 
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin 
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til klukkan 12 á hádegi þriðjudaginn 2. október 2018

Skjalastjóri óskast
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Hjá RB starfa 170 af helstu sérfræðingum landsins á sviði upplýsingatækni. Hlutverk RB er að auka gæði 

og hagkvæmni fjármálaþjónustu á Íslandi með samþættum, samnýttum og öruggum lausnum í fremstu 

röð. Gildi RB eru fagmennska, öryggi og ástríða.

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI

Starfið tilheyrir Öryggisstjórn sem heyrir beint undir forstjóra RB. Í Öryggisstjórn vinna þétt saman einstaklingar sem hafa 
gildi RB; fagmennsku, öryggi og ástríðu að leiðarljósi í öllum sínum störfum. Starfið felur í sér mikil samskipti við 
starfsfólk, þvert á fyrirtækið, sem og við ytri aðila. Við leitum nú að kraftmiklum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga 
á að koma inn í teymið og vinna með okkur að því að gera góða hluti enn betri.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Haraldur Þorbjörnsson, öryggisstjóri RB, 
haraldur.thorbjornsson@rb.is, 
sími 569 8877. Umsóknarfrestur er 
til 23. september og óskast umsóknir 
fylltar út á heimasíðu RB, www.rb.is

       
FRANZ ERIC LEÓSSON 
FRAMENDAFORRITARI

RB er öflugt hugbúnaðarfyrirtæki þar 
sem margir spennandi hlutir eru í vinnslu.
Það skemmtilegasta við vinnustaðinn er 
starfsfólkið og starfsandinn — verkefnin 
eru spennandi og krefjandi.

Skjalastjórnun. Í því felst m.a.:

 Skipulagning og þróun skjalastjórnunar og þekkingarkerfis

 Eftirfylgni og umbætur sem snúa að skjalastjórn og notkun 
þekkingarkerfis

Gæðastjórnun. Í því felst m.a.:

 Stuðningur við persónuverndarfulltrúa

 Framkvæmd innri úttekta samkvæmt samþykktri úttektaráætlun

 Tilfallandi ráðgjöf um gæða- og öryggismál til starfsmanna

 Fræðsla og þjálfun í öryggismálum fyrir nýliða og starfsmenn

 Önnur regluleg og tilfallandi verkefni sem snúa að     
öryggisstjórnkerfi RB

HELSTU VERKEFNI:

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Þekking og reynsla af skjalastjórnun

Þekking og reynsla af gæðastarfi

Framúrskarandi samskiptahæfni 
 og rík þjónustulund

Frumkvæði, metnaður og nákvæmni 
 í starfi

Góð íslenskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:

Sérfræðingur í skjala- 
og gæðamálum

Upplýsingar veitir:U l

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. október.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi 
við kjarasamnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út.

MANNAUÐS- OG FRÆÐSLUSTJÓRI

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið 
• Þróun mannauðsstefnu sjóðsins, innleiðing hennar 

og eftirfylgni

• Yfirumsjón með jafnlaunakerfi

• Ráðgjöf til stjórnenda við innleiðingu árangurs-
og ánægjumælikvarða á sviði mannauðsmála

• Ráðgjöf til starfsfólks og stjórnenda við innleiðingu
breytinga innan sjóðsins

• Ábyrgð á gerð, kynningu og framkvæmd 
fræðsluáætlunar

• Ráðgjöf til stjórnenda um fræðslu- og
endurmenntunaráætlun og til starfsmanna og
stjórnenda vegna þjálfunar- og starfsþróunarmála

• Yfirumsjón með þróun og framkvæmd reglubundins 
frammistöðumats fyrir starfsmenn og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð reynsla af mannauðsstjórnun er skilyrði 

• Reynsla af starfsþróunarverkefnum
og breytingastjórnun er kostur

• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum

• Leiðtogahæfni, frumkvæði í vinnubrögðum
og árangursmiðuð nálgun verkefna

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða mannauðs- og fræðslustjóra. Hlutverk mannauðs- og fræðslustjóra er
að efla og þróa mannauð Íbúðalánasjóðs, samskipti og starfsumhverfi starfsmanna og að stuðla að traustri
fyrirtækjamenningu sem byggir á gildum sjóðsins: frumkvæði – ábyrgð – samvinna.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál
og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu stjórnvalda.
Mannauðsstefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.
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Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.

Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim.

Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.

Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Sjálandsskóli

• Starfsmaður á tómstundaheimili 

• Stuðningsfulltrúar

• Þroskaþjálfi

Bæjarból

• Deildarstjóri með hagnýta menntun

Holtakot

• Leikskólakennarar eða aðrir uppeldis- 

 menntaðir starfsmenn

Lundaból

• Leikskólakennari eða annar uppeldis-

 menntaður starfsmaður

Miðskógar - heimili fyrir fatlað fólk

• Starfsmaður - 65% starfshlutfall

Ægisgrund - heimili fyrir fatlað fólk

• Starfsmaður - 30% starfshlutfall

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Starf forstöðumanns  
Kvikmyndasafns Íslands

Auglýst er laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Kvikmyndasafns Íslands.  Nánari upplýsingar er að 
finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
29. september 2018. 

Sérfræðingur í eignastýringu hjá Brú lífeyrissjóði

Brú lífeyrissjóður er lífeyris 
sjóður fyrir starfsmenn sveitar- 
félaga og stofnana þeirra. 
Sjóðurinn sér einnig um rekstur 
Lífeyrissjóðs starfsmanna  
Reykjavíkurborgar.  
Eignir sjóðanna nema um 300 
milljörðum króna.  
Hlutverk sjóðanna er að tryggja 
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum 
þeirra og börnum lífeyri. Hjá 
sjóðnum starfar metnaðarfullur 
hópur starfsmanna sem vinnur 
af heilum hug að hagsmunum 
sjóðfélaga.

Umsóknir óskast sendar inn í gegnum heimasíðu www.alfred.is. Umsóknarfrestur er til 30. september 2018.

Starfið felur m.a. í sér
• Greiningu á fjárfestingartækifærum 
• Framkvæmd viðskipta með verðbréf í samræmi við fjárfestingarstefnu 
   sjóðsins 
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf 
• Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
• Önnur tilfallandi verkefni sem snúa að eignastýringu

Hæfni og menntun
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði eða verkfræði
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur
• Reynsla á fjármálamarkaði er kostur 
• Frumkvæði, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram efni með skipulögðum hætti
• Gott vald á íslensku og ensku

Hlutverk og ábyrgð
Eignastýringarsvið annast stýringu og eftirlit með eignasöfnum sjóðanna. Verkefnin felast í greiningu, eftirliti með eignum sjóðanna og stýringu eigna 
með það að markmiði að hámarka ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

RennismiðurRennismiður
Héðinn er framsækið fyrirtæki í nýsköpun og þjónustu. 
Um er að ræða krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað þar sem verkefnin eru fjölbreytt við 
nýsmíði og viðhald.

Renniverkstæði Héðins er vel tækjum búið, jafnt 
manual og CNC renni- og fræsivélum.
Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið 
jont@hedinn.is eða hringið í síma 660 2119.

Héðinn hf óskar eftir að ráða rennismið í fullt starf.

Áhugaverð störf í teymi 
loftslags og loftgæða
Umhverfisstofnun leitar að tveimur starfsmönnum til að vinna að 
loftslags- og loftgæðamálum með öflugu teymi sérfræðinga þar sem áhersla 
er lögð á þverfaglega teymisvinnu. 

Helstu verkefni

Meginverkefni sérfræðinganna munu m.a. felast í vinnu við mat á losun 
og að tryggja að Ísland uppfylli skyldur sínar í loftslags- og loftgæðamálum. 
Störfin fela í sér mikil samskipti við alþjóðlegar stofnanir og miðlun 
upplýsinga til almennings.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og hæfniskröfur til þeirra 
er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. 



Apótekarinn leitar að starfsfólki til þjónustu í apótekum 
á höfuðborgarsvæðinu.

Taktu frá tíma til að hugsa 
um heilsu okkar hinna

- lægra verð

Starfssvið
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Almenn þjónusta og sala

Hæfniskröfur
• Reynsla af starfi í apóteki er kostur
• Söluhæfileikar
• Mikil þjónustulund og jákvæðni
• Lágmarksaldur er 20 ára

Um er að ræða starf með vinnutíma kl.10–18 
eða kl.13–18 virka daga. Mikilvægt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir merktar „þjónusta“ ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is
fyrir 25. september nk.

apotekarinn.is Apótekarinn er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki.

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu.
Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,
vertu með okkur og sæktu um.

Ferilskrá sendist á 
stefan@suzuki.is fyrir
28. september n.k

REYNSLURÍKT FÓLK Í DYNAMICS NAV
Við leitum að fólki sem hefur þekkingu og reynslu af Dynamics NAV, er með viðeigandi 
háskólamenntun og hefur metnað til að gera góða lausn ennþá betri.

VERSLUNARSTJÓRI
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur næmt auga fyrir góðri framsetningu 
vara, áhuga á sölu og þjónustu og reynslu af verslunarstörfum eða verslunarrekstri.

LIÐSAUKI Í HUGBÚNAÐARÞRÓUN
Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingum með háskólamenntun í tölvunarfræði  
og reynslu af vefforritun í skemmtileg og krefjandi verkefni.

Hjá Origo starfa yfir 400 hressir og skemmtilegir 
einstaklingar af báðum kynjum sem allir nýta 
hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi 
viðskiptavina. Við störfum eftir gildunum okkar 
þremur, samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.

Kynntu þér vinnustaðinn og störfin  
á www.origo.is/mannaudur

FRAMTÍÐIN ÞÍN 
ER ORIGO
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Söluráðgjafi
varahluta 
Stutt starfslýsing

• Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi 
kaup á varahlutum og þjónustu 

• Móttaka viðskiptavina í sal, síma og á vef
• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Gilt bílpróf 
• Framúrskarandi þjónustulund 
• Almenn tölvuþekking
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:00 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Innkaupa- og vörustjóri
vara- og aukahluta
Stutt starfslýsing

• Innkaupa- og vörustjórnun vara- og aukahluta
• Pantanir vara- og aukahluta hjá öllum meginbirgjum Veltis
• Uppfærslur og viðhald pantana í 

upplýsingatæknikerfi Veltis
• Verðlagning vara- og aukahluta 
• Greining birgða
• Skipulag endursendinga á skilavöru og skiptivöru til birgja

Hæfniskröfur

• Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun sem nýtist fyrir starfið
• Framúrskandi samskiptahæfileikar, samviskusemi og

þjónustulund
• Færni í notkun á Excel, Word, AX, Navision, CRM
• Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Góð íslensku- og enskukunnáttu
• Gilt bílpróf

Vinnutími: 08:00 -17:00 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Móttökuritari Veltis
Stutt starfslýsing

• Móttaka viðskiptavina
• Símsvörun og umsjón með samskiptum

á netinu og í tölvupósti
• Umsjón með móttökurými
• Skráning í CRM kerfi og upplýsinga-

tæknikerfi Brimborgar

Hæfniskröfur

• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í notkun Word, Excel, Navision, AX og CRM
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Gilt bílpróf
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími: 08:00-17:00 alla virka daga. 
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Fjölbreytt og spennandi störf 
á framúrskarandi vinnustað

Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar



Volvo atvinnutækjasvið er eitt af viðskiptasviðum Brimborgar og veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og Renault vörubifreiðar 
á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnuvélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. 
Volvo atvinnutækjasviðið heitir nú Veltir og veitir framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt 
því að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja og vagnaþjónustu.

Bifvélavirki
á vörubifreiða-
og rútuverkstæði
Stutt starfslýsing

• Vinna við bilanagreiningu og viðgerðir á
vörubifreiðum og rútum

• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Réttindi í bifrélavirkjun/vélvirkjun eða reynsla í 
vörubifreiðaviðgerðum

• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt 
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:15 mán-fim 08:00-16:15 fös.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Vélvirki 
á vélaverkstæði
Stutt starfslýsing

• Vinna við bilanagreiningu og viðgerðir
á vinnu- og bátavélum

• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Réttindi í vélvirkjun/ vélstjórn eða reynsla af
atvinnutækjaviðgerðum

• Gilt bílpróf og vinnuvélaréttindi æskileg 
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:15 mán-fim 08:00 -16:15 fös.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Þjónustufulltrúi
hjá Velti Xpress
Stutt starfslýsing

• Móttaka viðskiptavina hjá Velti Xpress
• Símsvörun og bókanir í verkstæðismóttöku
• Umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti
• Frágangur verkbeiðna og gerð reikninga
• Umsjón með móttökurými

Hæfniskröfur

• Framúrskarandi þjónustulund
• Stundvís, samviskusemi og áreiðanleiki
• Færni í notkun tölva
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Bílpróf skilyrði, meirapróf kostur

Vinnutími: 07:45 -17:15 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar flytur nú í nýtt, glæsilegt
og vel tækjum búið húsnæði á Hádegismóum 8 í Árbæ og
verður starfrækt undir nýju nafni, Veltir og Veltir Express.
Þar munum við veita rekstraraðilum Volvo vörubíla, Volvo hópbíla, 

Volvo vinnuvéla og Volvo bátavéla auk fjölmargra annarra 
framleiðenda bestu þjónustuna með framúrskarandi tækjabúnaði 
og vinnuaðstöðu. Við leitum að samviskusömum snillingum, af
báðum kynjum, með ástríðu fyrir starfinu. Vertu með frá byrjun.

Opnum 12. október undir heitinu Veltir

Sæktu um á brimborg.is strax í dag!



Píparar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga 
aðila í pípulagningadeild fyrirtækisins.  Verkefnas-
taðan er góð og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði,  

meistararéttindi eru kostur.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Íslenska og/eða ensku kunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Kristinn Aðalbjörnsson, verkefnastjóri lagnadeildar,  

í síma 775-5092. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið  
kristinn@aflmot.is. Farið verður með allar  
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál  

og þeim svarað.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018. 
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BIFREIÐASMIÐUR/BÍLARMÁLARI

Óskum eftir bifreiðasmið/bílamálar til starfa, menntun er kostur 
en ekki nauðsyn. Góð kjör í boði fyrir réttan mann. 

Upplýsingar í síma: 893-7277. 

Umsóknir sendist á ingimar@hedinshurdir.is

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann við
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.

Viðkomandi þarf að vera handlaginn, vandvirkur,
með ríka þjónustulund og geta unnið sjálfstætt.

Einnig talað og lesið íslensku og hafa bílpróf.

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Uppsetning og viðhald á iðnaðarhurðum
Rafvirki eða vélvirki

Héðinn Schindler lyftur ehf. 
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 

Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Persónuvernd hefur eftirlit með allri vinnslu persónupplýsinga hérlendis. Öll fyrirtæki, 
stofnanir og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar, hvort heldur um eigið starfsfólk, 
viðskiptavini, notendur eða aðra, verða að fylgja persónuverndarlögum. Verkefni Persónu-
verndar eru því umfangsmikil og spanna flesta geira samfélagsins auk þess sem verkefni 
tengd tæknibyltingunni koma á borð stofnunarinnar. Vegna þessa eru nú auglýstar til 
umsóknar fimm lausar stöður hjá Persónuvernd. Leitað er að framúrskarandi einstaklingum 
sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni með samhentu teymi hjá Persónuvernd. 

Lausar eru fjórar 
stöður lögfræðinga:

HELSTU VERKEFNI: 
• Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. vinna að 

úrskurðum í ágreiningsmálum og álitum
• Afgreiðsla fyrirspurna
• Önnur verkefni sem forstjóri kann að fela 

starfsmanni, m.a. vegna nýrra verkefna 
hjá Persónuvernd

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Mikil áhersla er lögð á gott vald á 

íslensku, auk færni til að tjá sig í ræðu 
og riti

• Góð kunnátta í ensku og þekking á 
Norðurlandamáli

• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnu-
brögðum

• Góð samskiptahæfni og lipurð í mann-
legum samskiptum er skilyrði 

Laus er staða  
skjalastjóra.

HELSTU VERKEFNI:
• Móttaka gagna, bókun og frágangur 

skjala, pökkun gagna, þjónusta við starfs-
menn og skráning á bókasafni. 

• Verkefni á sviði rafrænnar skjalavörslu 
auk móttökuafgreiðslu og annarra tilfall-
andi verkefna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða 

önnur menntun sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnu-

brögðum
• Lögð er áhersla á gott vald á íslensku, 

auk góðrar kunnáttu í ensku og þekkingu 
á Norðurlandamáli

• Góð samskiptahæfni og lipurð í mann-
legum samskiptum er skilyrði

PERSÓNUVERND
FIMM LAUSAR STÖÐUR!

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. Umsóknir um starfið skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is, merktar „Umsóknir um 
starf hjá Persónuvernd“, og skulu þeim fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil, ásamt prófskírteinum. Launakjör eru samkvæmt gild-
andi kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Nánari upplýsingar um störf lögfræðinga veita Þórður Sveinsson og Vigdís Eva Líndal, 
skrifstofustjórar hjá Persónuvernd, í síma 510-9600. Nánari upplýsingar um störf skjalastjóra veitir Svava Björg Kristjánsdóttir, í síma 510-9600.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um þessi störf. Umsóknir munu gilda í sex mánuði frá móttöku þeirra.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík  |  www.personuvernd.is 

Persónuvernd er sjálfstætt stjórnvald 
sem annast eftirlit með framkvæmd 
laga nr. 90/2018 um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga og 
reglna settra samkvæmt þeim. Eitt af 
helstu verkefnum Persónuverndar 
er að ráðleggja og leiðbeina þeim 
sem vinna með persónuupplýsingar. 
Persónuvernd er fjölskylduvænn og 
samhentur vinnustaður. Síðastliðin 
tvö ár hefur Persónuvernd verið 
„Stofnun ársins“ í könnun SFR. 

Starfsmaður í 
mötuneyti

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími frá kl. 
09:00-14:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða 
og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af vinnu í 
mötuneyti og/eða menntun á þessu sviði.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé þjónustu-
lipur.

Laun eru skv.  samningi SFR- stéttarfélags í almannaþjónustu og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis og umsóknir 
skulu sendar á mk@mk.is.
      

Skólameistari

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Heggur ehf. óskar eftir vönum manni í upp setningu  
á innréttingum og ýmis konar innivinnu.

Einnig vantar okkur áhugasaman lærling á verkstæði. 

Nánari upplýsingar hjá heggur@heggur.is 

Innréttingar

ÞURSATAK ehf. 
Byggingaverktakar 

óska eftir að ráða verkamenn/smiði. Uppsteypu- og viðhalds-
vinna. Reynsla æskileg.  
Upplýsingar: Helgi s. 770 0790 og Kristmann s. 788 8680
Vinsamlegast sækið um á thursatak@thursatak.is fyrir  
28. september.

Þursatak ehf construction workers wish to hire workers/car-
penters. Concrete- and maintenance work.
Experience is preferable. Info: Helgi s. 770 0790 og Kristmann 
s. 788 8680
Please send your applications to thursatak@thursatak.is 
before September 28th.

Verkefnastjóri 
á framkvæmdadeild 

Starfssvið
Starf verkefnastjóra á framkvæmdadeild felst 
í stjórnun viðhalds- og nýframkvæmda þ.m.t. gerð 
áætlana, útboðs- og verklýsinga, fjárhagslegt og 
tæknilegt eftirlit, uppgjör verka og gerð skilamata. 
Einnig vinna verkefnastjórar framkvæmdadeildar að 
sameiginlegum umbótaverkefnum á sviði rekstrar 
og verkefnastjórnunar sem skilgreind eru nánar hverju 
sinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg menntun 
 sem nýtist í star .
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar. 
• Reynsla í mannvirkjagerð á sviði brúa- og vegamannvirkja.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í star .
• Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að vinna sjálfstætt.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á 
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um umbeðnar menntunar- og hæfniskröfur, þar með talið menntunar- 
og starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. ánari upplýsingar um star ð veitir skar rn ónsson 
forstöðumaður framkvæmda deildar í tölvupóstfangi oskar.o.jonsson@vegagerdin.is 
eða í síma 22 1000. llum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Ráðgjafi óskast
NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að 
taka þátt í uppbyggingu og vexti fyrirtækis í þjónustu við fatlað fólk. 

Við óskum eftir að ráða til okkar starfsmann til að veita væntanlegum og núverandi NPA notendum hjá NPA miðstöðinni ráðgjöf er varðar 
réttinn til NPA, umsóknarferlið, hugmyndafræðina um sjálfstætt líf, verkstjórnarhlutverkið og um framkvæmd NPA þjónustunnar. Ráðgjöfin nær 
einnig til aðstoðarfólks NPA notenda hjá miðstöðinni um málefni sem að því snýr. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á skrifstofu NPA 
miðstöðvarinnar í Hátúni 12, Reykjavík, sem viðkomandi starfsmaður mun fá tækifæri til þess að taka þátt í að móta og þróa.

Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Horft verður 
sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega hvatt til þess að sækja um.

Helstu verkefni
Ráðgjöf, samskipti og aðstoð til félagsmanna, starfsfólks og 
annarra varðandi framkvæmd á NPA og hugmyndafræðina um 
sjálfstætt líf.
Útfæra atvinnuauglýsingar fyrir NPA notendur og aðstoð við 
ráðningar.
Hafa yfirsýn yfir erindi sem berast miðstöðinni, svara fyrirspurnum 
og halda utan um tengslanet miðstöðvarinnar.
Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins, þátttaka á fundum og ráð- 
stefnum.
Skipulagning viðburða.
Almenn skrifstofustörf o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Þekking og áhugi á málefnum um sjálfsætt líf og notendastýrða 
persónulega aðstoð mjög æskileg.
Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð almenn tölvukunnátta.
Lipurð í mannlegum samskiptum og færni í að tjá sig í ræðu og á 
riti, bæði á íslensku og ensku.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is.  Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018, æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is. 

NPA miðstöðin er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án hagnaðarsjónarmiða. Miðstöðin hefur það hlutverk að hafa 
umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð eða, eftir atvikum, beingreiðslusamningum 
þeirra (umsýsluaðili). Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin (www.npa.is) vinnur 
samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

MIÐSTÖÐIN

Bókari/launafulltrúi óskast
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða bókara/launafulltrúa til starfa 

NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi til að annast fjölbreytt verkefni á skrifstofu miðstöðvarinnar er tengjast bókhaldi, reikningagerð, 
launagreiðslum, eftirfylgni með samningum við NPA notendur, innheimtu krafna, bókunum, afstemmingum, gerð reikningsyfirlita o.s.frv.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu starfsumhverfi.

Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Horft verður 
sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega hvatt til þess að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í stafi æskileg.
Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta mikilvæg.
Mjög góð kunnátta í ritvinnsluforritum og töflureiknum, s.s. Word og Excel. Góð almenn tölvukunnátta einnig mikilvæg.
Góðir samskiptahæfileikar. Góð kunnátta í íslensku og ensku, í rituðu jafnt sem töluðu máli.
Kunnátta í DK hugbúnaði er kostur.
Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018, æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is. 

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða lögfræðing í hálft 
starf. Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum upp á lifandi 
vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Helstu verkefni:
• Gerð umsagna um þingmál, reglugerðir og þingsályktunar-

tillögur.
• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila.
• Ýmis nefndastörf og þátttaka í starfshópum á verkefnasviði 

samtakanna.
• Lögfræðileg ráðgjöf gagnvart framkvæmdastjóra, skrifstofu 

og stjórn samtakanna sem og aðildarfyrirtækjum þeirra.
• Skýrsluskrif og önnur útgáfustarfsemi.
• Aðstoð við greiningarvinnu tengda starfsumhverfi 

aðildarfyrirtækja.
• Önnur tilfallandi dagleg skrifstofustörf og lögfræðitengd 

verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Reynsla af lögfræðistörfum.
• Grunnþekking á rekstrarumhverfi fyrirtækja í atvinnurekstri.
• Greiningarhæfileikar og geta til að setja sig hratt inn í ólík 

viðfangsefni.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða  

sambærilegum störfum er kostur.
• Sérþekking á stjórnsýslurétti er kostur.
• Afburða færni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið saf@saf.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. september n.k. 
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæm-
dastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, í síma 690-9414.

Samtök ferðaþjónustunnar voru stofnuð 11. nóvember 1998 og 
eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu. 
Meginhlutverk samtakanna er að gæta sameiginlegra hagsmuna 
félagsmanna sinna en frekari upplýsingar um starfsemi sam-
takanna má nálgast á www.saf.is



Starfsmaður í þjálfunardeild flugáhafna
Starfið felst að miklu leyti í skipulagningu og eftirfylgni
á þjálfun flugmanna, flokkun og utanumhaldi á
þjálfunargögnum deildarinnar ásamt ýmsum öðrum
verkefnum. 

Hæfniskröfur:

• Góð skipulagsfærni
• Góð ensku kunnátta
• Menntun eða reynsla sem nýtist við starfið
• Góð samskiptafærni
• Almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður þjálfunardeildar,
Tryggvi Þráinsson Tryggvi.Thrainsson@airatlanta.com

Starfsmaður í áhafnadeild 
Starfið tilheyrir teymi sem sér til þess að öll flug 
félagsins séu mönnuð með flugáhöfnum á öruggan og
hagkvæman hátt. Deildin er starfrækt allan sólahringinn
og unnið er á 12 tíma vöktum á vaktakerfi 2-2-3. 

Hæfniskröfur:

• Vönduð vinnubrögð
• Frábær samskiptahæfni
• Úrræðahæfni
• Góð ensku- og tölvukunnátta
• Geta til að starfa undir álagi
• Menntun sem nýtist við starfið eða reynsla af 

flugtengdri starfsemi

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður áhafnadeildar,
Sigríður Sandholt, Sigridur.Sandholt@airatlanta.com
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Um Air Atlanta Icelandic

Flugfélagið Atlanta býður uppá sérsniðnar lausnir til annara flugfélaga bæði á farþega- og 
fraktmarkaði og starfar í fjölbreyttu, alþjóðlegu og mjög svo lifandi umhverfi.
Við leitumst við að ráða fólk sem gengur í takt við starfsemi félagsins og bjóðum uppá gott 
starfsumhverfi, góðan liðsanda og fjölskylduvænt viðmót.

Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á airatlanta.com. Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2018

Air Atlanta leitar að 
öflugu starfsfólki

Sérfræðingar í farteymum vegna nemenda 
með fjölþættan vanda við grunnskóla í Reykjavík

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöður sérfræðinga í tveimur þverfaglegum farteymum við grunnskóla  
í Reykjavík lausar til umsóknar.
Farteymin eru nýtt og spennandi úrræði til að styðja við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda með alvarlegan fjölþættan 
vanda. Hvort teymi fyrir sig verður skipað 7 sérfræðingum og er deildarstjóri næsti yfirmaður þeirra. Teymin hafa það hlutverk 
að starfa innan skóla- og frístundastarfs og aðstoða og handleiða starfsfólk. Áhersla er á vinnu með mál barna í daglegu 
skóla- og frístundastarfi en í undantekningartilfellum getur vinnan farið fram utan skólastofunnar/skólans í nærumhverfi 
nemandans. Farteymin munu hafa starfsstöðvar í tveimur grunnskólum borgarinnar og heyra undir sviðsstjóra skóla- og 
frístundasviðs en miðlægt fagráð fer með umsjón með starfseminni. 
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,  
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum með yfirgripsmikla þekkingu á gagnreyndum aðferðum til að takast á við  
þroska- og hegðunarvanda, þekkingu á lögmálum hegðunar, helstu orsökum hegðunarvanda og á viðurkenndum  
aðferðum við kennslu og þjálfun barna með þroska- og hegðunarvanda.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar. 

Ráðið verður í störfin frá og með 1. nóvember 2018, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Guðrún Björk Freysteinsdóttir og Lína Dögg Ástgeirsdóttir, deildarstjórar farteyma.  
Netföng: gudrun.bjork.freysteinsdottir@reykjavik.is / lina.dogg.astgeirsdottir@rvkskolar.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarfi aðstoð, 
 handleiðslu og ráðgjöf varðandi börn með alvarlegan 

fjölþættan vanda.
- Gera áætlanir um úrbætur í samvinnu við starfsfólk í 
 skóla- og frístundastarfi og meta árangur.
- Vinna með starfsfólki og börnum í daglegum aðstæðum 

skv. áætlun.
- Vinna í nánu samráði með sérfræðingum skólaþjónustu 
 á þjónustumiðstöðvum og öðrum sérfræðingum í þver-
 faglegum teymum.
- Ráðgjöf og samstarf við foreldra.
- Taka þátt í að móta og þróa verklag og verkferla 
 farteymanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Háskólamenntun, s.s. sálfræði, uppeldisfræði, 

grunnskólakennarafræði, þroskaþjálfafræði, tómstunda- 
og félagsmálafræði, eða sambærileg háskólamenntun 
sem nýtist í starfi.

- Framhaldsmenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi 
æskileg.

- Víðtæk reynsla og þekking á starfi með börnum og 
 ungmennum og þekking á skóla- og frístundastarfi.
- Þekking á gagnreyndum aðferðum og viðurkenndu 
 verklagi til að vinna með börnum með þroska- og 

hegðunarfrávik, fatlanir og geðrænan vanda. 
- Reynsla af vinnu og ráðgjöf vegna hegðunar- og 
 atferlisvanda æskileg.
- Framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að starfa í 

þverfaglegu teymi.
- Frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og skipulags-
 hæfni.
- Hæfni og vilji til að miðla þekkingu og veita ráðgjöf.
- Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna 
þjónustu

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Læk

· Deildarstjóri í Kópahvol

· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Leikskólakennari í Álfatúni

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólinn Austurkór óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Núpur óskar eftir leikskólakennara

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk

Grunnskólar 

· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla

· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl  
Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Vatnsendaskóla

· Kópavogsskóli óskar eftir skólaliða

· Matráður í Vatnsendaskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Deildarstjóri Roðasala

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmaður á leikskólann Baug

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kaffihús Bakarameistarans 
ferskur vinnustaður

Við leitum af ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og 
duglegum einstaklingum til starfa.

Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini, 
bakstri, kaffigerð, þrifum og áfyllingu. 

Frábær vinnutími

Morgunvaktir 6-14 virka daga laus störf í Mjódd og  
Bíldshöfða 11-19 virka daga í Mjódd og Glæsibæ og  
hlutastörf með skóla á virkum dögum og um helgar

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á 
heimasíðu okkar bakarameistarinn.is



Forstöðumaður Kvikmyndasafn Íslands Reykjavík 201809/1723
Sérfræðilæknir Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1722
Sérfræðilæknir Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1721
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201809/1720
Verkefnastjóri kennslumála Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201809/1719
Verkefnastj. alþj. rannsóknarverk. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201809/1718
Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu Háskóli Íslands, Lífeðlisfræðistofnun Reykjavík 201809/1717
Prófarkalesari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201809/1716
Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi Matvælastofnun Selfoss 201809/1715
Forstöðulæknir skurðlækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201809/1714
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201809/1713
Deildarstjórar á endurskoðunarsv. Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1712
Kerfisstjóri á tækni- og þrjóunarsv. Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1711
Lögfræðingur á lögfræðisvið Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1710
Sérfræðingar á endursoðunarsvið Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1709
Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1708
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201809/1707
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201809/1706
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201809/1705
Starfsmaður í mötuneyti Menntaskólinn í Kópavogi Reykjavík 201809/1704
Starfsmaður á lager Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201809/1703
Sérfræðilæknir í fæðingarteymi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201809/1702
Náttúrufræðingur Landspítali, svefndeild Reykjavík 201809/1701
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, fíknigeðdeild Reykjavík 201809/1700
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201809/1699
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201809/1698
Sérhæfður starfsmaður/afleysing Landspítali, vökudeild  Reykjavík 201809/1697
Sérfr. í loftslags-/loftgæðamálum Umhverfisstofnun Reykjavík 201809/1696
Verkefnastj. á framkvæmdadeild Vegagerðin Reykjavík 201809/1695
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201809/1694
Lyfjafræðingur Lyfjagreiðslunefnd Reykjavík 201809/1693
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201809/1692
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hella/Hvolsv. 201809/1691
Skjalastjóri Persónuvernd Reykjavík 201809/1690
Lögfræðingar Persónuvernd Reykjavík 201809/1689
Prestur í Laugarnesprestakalli Biskupsembættið Reykjavík 201809/1688
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201809/1687
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201809/1686
Lögfræðingur Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201809/1685
Fjármála- og mannauðsstjóri Listasafn Íslands Reykjavík 201809/1684
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201809/1683

SÖLUFULLTRÚI GLAMOUR
AUGLÝSINGADEILD TORGS ÓSKAR EFTIR KRAFTMIKLUM SÖLUFULLTRÚA Í FULLT STARF.

Helstu kröfur:
• Reynsla af sölumennsku
• Góð þekking á samfélagsmiðlum
• Sjálfstæði og hæfni til að vinna í hópi
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Helga Viðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Torgs.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á johannahelga@365.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21.september 2018.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.
Glamour er leiðandi í umfjöllun um tísku í fatnaði, fylgihlutum, fegurð, heimili,  
hönnun, mat, heilsu í samböndum, kynlífi og ferðalögum. Glamour heldur einnig  
út vefsíðunni Glamour.is og er öflugt á samfélagsmiðlum

Ánægðir viðskiptavinirir 
ereruu oko kakar besta auglglýsýssiningg

g pg p

Sérrffrrææðingar í 
ráðninguumm

g

lininlii d@fastradninni garg .is.isss
mjomjomjoll@ll@ll@fasffasf trratratr dnidn ngagagar.is

FAST
Ráðningar

www f.fastradninggar.a is

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki.

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu.
Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,
vertu með okkur og sæktu um.

Ferilskrá sendist á 
stefan@suzuki.is fyrir
28. september n.k
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VÉLAMAÐUR ÓSKAST
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ 

VÉLAMAÐUR ÓSKAST Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ GARÐABÆJAR

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Almenn vélavinna, snjómokstur og þrif á götum og göngustígum

• Almennt viðhald á og við götur, gangstéttar og graseyjar

• Aðstoð við viðgerðir á vatnsveitu- og fráveitulögnum

• Ýmis smáverk vegna ábendinga íbúa t.d. hreinsun bæjarins, yfirmálun veggjakrots og fleira

• Önnur verkefni sem til falla

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  • ÍSÍMI 525 8500 • GARDABAER.ERE IS  Við ráðum
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Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Ert þú

raforkuverkfræðingur?

Norconsult leitar að öflugum 
rafmagnsverkfræðingum til að 
slást í raforkuteymið okkar. 

Helstu kostir: 
•  Þekking á sviði háspennukerfa, dreifikerfa og liðaverndar 
•  Reynsla af kerfisathugunum og líkanagerð
•  Reynsla af forritun og gagnagrunnum 
•  Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu, miðla henni 
 og leysa krefjandi verkefni 
•  Þekking á norðurlandamáli er kostur

Norconsult ehf er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS og 
vinnur að úrlausn spennandi verkefna á öllum spennustigum hér heima og 
erlendis í samvinnu við félög innan samsteypunnar. 

vindorkuframleiðendur. 

Kirkenes í Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi.

Norconsult ehf á Íslandi er lítið fyrirtæki þar sem starfsmenn 
vinna saman í sterkri liðsheild  og því er þetta einstakt tækifæri 
fyrir réttan aðila til að starfa  hjá  fyrirtæki á alþjóðlegum 
vettvangi.

Sérfræ ingar 
í tölfræ ideild 

 

 
Íslensk erf agreining
er í fararbroddi rannsókna á erf um algengra 

sjúkdóma. Fyrirtæki  b ur starfsmönnum upp á 
mikla möguleika á starfs róun og símenntun í 

 Íslensk erf agreining
er í fararbroddi rannsókna á erf um algengra 

sjúkdóma. Hvetjandi starfsumhverfi hefur skila  

okkur í ra ir fremstu vísindastofnana heims og allir 

starfsmenn eru átttakendur í a  ná eim árangri.

Helstu verkefni:
• Greining og túlkun ra greiningargagna í verfaglegu teymi.

• Greining á fjölbreyttum svipger um og sjúkdómum.

• Greining á tengslum sjúkdóma vi  genamengi .

• róun a fer a til ra greiningar og  greiningar erf afræ igagna.

• Birting greina um ni urstö ur rannsókna í vísindatímaritum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Doktorsgrá a e a mastersgrá a í tölfræ i, stær fræ i, 

  lífuppl singafræ i, erf afræ i e a ö rum tengdum greinum.

• Reynsla af gagnagreiningu er kostur, sérstaklega af ví tagi 

  sem l st er hér til hli ar.

• Geta og vilji til a  vinna í hóp.

• Mjög gó  enskukunnátta nau synleg.

Umsóknir skulu sendar inn í gegnum rá ningarvef Íslenskrar erf agreiningar fyrir 31.október. 

Rá ningarvefurinn er a gengilegur af heimasí u fyrirtækisins www.decode.is. 

Nánari uppl singar veitir starfsmannastjóri í síma 570 1900. www.decode.is



Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

1.100 m² glæsilegt skrifstofuhúsnæði  
á efstu hæð í Borgartúni 26 í Reykjavík.
Húsnæðið skiptist að mestu í opið 
vinnurými ásamt skrifstofum og 
fundarherbergjum.
Eldhús og mötuneyti á hæðinni ásamt 
stórum suður – þaksvölum.
Mikil lofthæði í húsnæðinu og frábært 

20 bílastæði í bílakjallara fylgja með. 

Borgartún 26  
105 ReykjavíkTIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

ehf.
Fiskisl  83, 101 Reykjav k

Tilboð óskast í eftirfarandi:
Tæki og lausamuni úr niðursuðu verksmiðju á landsbyggðinni.
Verksmiðjan sauð niður þorskalifur í „round can“ hringlaga
dósir á Rússlands markað. 

Einnig tæki og lausamuni úr annarri niðursuðurverksmiðju 
sem sauð m.a. niður reyksoðna þorsklifur í „club can“ eða 
kantaðar dósir.

Óskað er eftir að tilboðum verði skilað inn fyrir kl. 16 r kl. 16 
föstudaginn 5. október nk. 

Nánari upplýsingar veitir Friðrik í síma 893-5494  8
eða fgh@holatorg.is

Fiskisloð 83, 101 Reykjavík, Iceland 
Telephone +354-8935494  Facsimile +354-5525495e +354-55

Útboð

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2018-09 
Endurgerð á vef Orku náttúrunnar“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.10.2018 kl. 14:00.

ONVK-2018-09 15.09.2018

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Endurgerð á vef  
Orku náttúrunnar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

 
HS VEITUR óska eftir tilboðum í verkið:
Húsbygging aðveitustöð JON-A 
Útboð nr. HSV-VF0302033

Verkið fellst í byggingu nýrrar aðveitustöðvar  
HS Veitna í Hafnarfirði. Aðveitustöðin mun vera  
staðsett í Hamranesi við Krísuvíkurveg. 

Það sem í verkinu felst:

• Jarðvinna. 
• Jarðskautskerfi með  
     borholu. 
• Steypu- og stálvirki. 
• Frágangur innandyra.

• Frágangur utandyra. 
• Lagnir og loftræsikerfi. 
• Raflagnir og  
     smáspennukerfi. 
• Frágangur lóðar.

Verkinu skal vera lokið að fullu þann  
15. júní 2019.

Hægt verður að nálgast útboðsgögn á  
vef HS Veitna, www.hsveitur.is, frá og 
með mánudeginum 17. september 2018.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu HS Veitna,  
Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, 
þriðjudaginn 23. október 2018, kl. 14:00.

Útboð

Ánægðir viðskiptavinirir 
ereree uu oko kak r besta auglglýsýssiningg

g pg p

Sérrffrrææðingar í 
ráðningumm

g

lininlii d@fastradninni garg .is.isss
mjomjomjoll@ll@ll@fasffastrratratr ddningagar.is

FAST
Ráðningar

www ff.fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?



Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Friggjarbrunnur 18
113 Reykjavík
2ja herbergja í úlfarsárdal

Stærð: 76,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 38.500.000

Verð: 38.900.000
Virkilega falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í opinni bílageymslu.
Eldhús með góðu skápa og borðplássi. Stofa og borðstofa í alrými og útgengi út á svalir. Herbergi
ásamt stóru fataherbergi. Baðherbergi með fallegri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf. Upphengt
salerni og sturta. Góð þvottaaðstaða með miklu borðplássi. Geymsla á jarðhæð. Snyrtileg sameign
með hjóla og vagnageymslu. Falleg eign í nágrenni við Úlfarsfell, Reynisvatn og Hafravatn. Eign sem
vert er að skoða.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16 sept kl. 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8226800

899 6753

Hraunbær 132
110 Reykjavík
3ja herb endurnýjuð íbúð

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 31.350.000

Verð: 42.900.000
Falleg endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í Hraunbæ. Eldhús með nýrri hvítri innréttingu og
nýjum heimilistækjum. Baðherbergi með nýjum flísum á gólfi og veggjum, upphengt salerni, stór
flísalögð sturta og ný innrétting. Björt stofa með útgengi út á suðursvalir og fallegu útsýni. Rúmgott
hjónaherbergi og barnaherbergi með fataskáp.  Ný gólfefni er á allri íbúðinni, rafmagn er allt yfirfarið
með nýjum tenglum og rofum. Geymsla ásamt hjóla/vagnageymslu og þvottahúsi á jarðhæð húsins.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16. sept kl.16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

8226800

899 6753

Kirkjulundur 6
210 Garðabær
3ja herbergja með bílageymslu

Stærð: 95,5  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 35.450.000

Verð: 50.900.000
RE/MAX Senter kynnir 3ja herbergja íbúð á efri hæð að Kirkjulundi 6 í Garðabæ. Stæði í bílageymslu
og aðgengi gott í húsinu með 90 cm hurðum og lyftu. Samkomusalur er í húsinu til afnota fyrir
íbúðaeigendur. Göngustígur er yfir í Garðatorg, þar sem hægt er að sækja alla helstu þjónustu, s.s.
heilsugæslu, verslanir, banka, skrifstofu Garðabæjar og veitingastaði.
Fyrir ofan Kirkjulund er Vídalínskirkja.
Geymslan er ekki inni í fm íbúðar. Nánari upplýsingar veitir Sigrún 8640061 / sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 16. sept. kl.16-17

864 0061

Skúlagata 40b
101 Reykjavík
Íbúð með bílskúr fyrir 60+

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stórum svölum. Stofan er björt með glugga á tvo vegu.
Borðstofa er samtengt stofu. Eldhúsið er við stofuna með góðri innréttingu. Þvottahús/búr er við
eldhúsið. Svefnherbergið er rúmgott með stórum skáp. Baðherbergið er með dúk á gólfi, flísum á
veggjum og sturtuklefa. Bílastæðið/bílskúrinn er með þrjár hliðar lokaðar en innkeyrslan er opin.
Sérgeymsla við enda bílskúrs. Í sameign er samkomusalur, heilsurækt með heitum pott og saunaklefa.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

ÞRIÐJUDAGINN 18.9 KL. 17:30-18:00

666 8 999

Rjúpnasalir 1
Kópavogur
Vel staðsett þjónustuhúsnæði

Stærð: 172,2 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 27.850.000

Verð: 39.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Verslunnar húsnæði á vinsælum stað í Kópavogi við Rjúpnasali 1.
Eignin afhendist við kaupsamning.
Í dag er eignin innréttuð sem veitingarstaður með gestasalerni og starfsmanna aðstöðu með sér
salerni.
Bakinngangur fyrir vörumóttöku og lageraðstaða, næg bílastæði eru á lóðinni.
Snyrtileg eign á góðum stað sem býður upp á ýmsa möguleika.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

899 6753

Austurkór 179a
Kópavogur
Parhús með glæsilegu útsýni

Stærð: 234,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2018

Fasteignamat: 10.350.000

Verð: 74.900.000

REMAX Senter kynnir: Austurkór 179 A
sem er vel staðsett glæsilegt parhús með stórbrotnu útsýni yfir borgina.
Húsið afhendist fokhelt við kaupsamning á því stigi sem það er á við skoðun.

Neðri hæð: Andyri, hjónaherbergi tvö barnaherbergi (útengi í garð frá svefnherbergisgangi), stórt baðherbergi
þvottahús og bílskúr með geymslu innaf.
Efri  hæð: Stofa með útgengi á svalir,  borðstofa, eldhúsmeð útgengi á svalir,  baðherbergi, sjónvarpsherbergi
(sem gæti verið fjórða svefnherbergið).
Búið er að greiða fyrir allar heimtaugar.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 16 sept 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

899 6753

Senter

Leitar þú að fasteignasala?
vertu í sambandi

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námið til löggildingar fasteignasala

Sími: 695 3502
smsremax.isVigdís R.S. Helgadóttir

Löggliltur fasteignasali



Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040.

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20 í byggingu. Hægt er að festa kaup á
þeim eignum sem munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og Uglugata 6-12.

Verð: Frá 61,9 millj.

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Eignirnar eru ein staklega vel 
skipulagðar og stórir gluggar á efri hæðum eignanna 
hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða upp á 
einstakt útsýni. 

Húsin eru skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignirnar skilast tilbúnar til innréttinga skv. 
skilalýsingu. 

Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður 
lokið fyrir 30. september 2018. 

UGLUGATA 6-12  
270 MOSFELLSBÆR

SÖLUSÝNING VERÐUR 
18. SEPTEMBER KL. 17:00 - 17:45

SÖLUSÝNING

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Jaðarleiti 8, nýbygging tilbúin til afhending-
ar. Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja og skilast 
fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, gardínum og 
ljósum.  Um er að ræða einstaklega vandaðar 
íbúðir á frábærri staðsetningu miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsið er fimm hæðir og fjórar íbúðir 
eru á hæð nema á fyrstu hæð eru tvær íbúðir.  

• Harðparket á gólfi í herbergjum og stofum. 
• Flísar á baðherbergi. 
• Hvítar innréttingar og hurðar. 
• Gardínur uppsettar. 
• Lýsing uppsett. 
• Svalalokun. 
• Lyftuhús. 
• Innbyggður ísskápur. 
• Gólfhiti. 
• Gólfsíðir gluggar í stofu. 
• Stæði í bílageymslu (með efstu hæð).

Verð frá 42,9 millj. 

Garðar Hólm, löggiltur fasteignasali í síma  
899-8811 eða gh@trausti.is.

SÖLUSÝNING VERÐUR 
SUNNUDAGINN 16. SEPTEMBER KL. 16:00 - 17:00

OG ÞRIÐJUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:30

TILBÚNAR TIL 
AFHENDINGAR

SÖLUSÝNING

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 18:00-18:30

Einstaklega björt og falleg 3ja
herbergja 95,2 fm. Sigvaldahæð
á 3. hæð (efstu) auk 4,8 fm.
geymslu í góðu steinsteyptu
húsi. Rúmgóðar suðursvalir og
mjög fallegt útsýni. Sameign
hússins er öll mjög snyrtileg.
Falleg, gróin og afgirt lóð með
steyptum veggjum.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 
hæð á fyrstu hæð auk frístan-
dandi bílskúrs. Eignin er skráð
119,6 fm., þar af er bílskúrinn 
25,1 fm. Tvær rúmgóðar stofur
og auðvelt er að breyta annarri
í herbergi. Stór, gróinn garður í 
kringum húsið.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Garðastræti 16 – 101 Reykjavík Laugarnesvegur 74 – 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Rúmgóð og mjög falleg 118,9
fm. 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2
fm. frístandandi bílskúrs. 
Suðursvalir og einstaklega gott
útsýni. Mjög snyrtileg sameign
með góðu aðgengi. Verð: 51,9
millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Björt og mikið endurnýjuð 75,5
fm. 3ja herbergja íbúð á 4. hæð.
Búið er að taka niður loftið í 
stofu, holi og eldhúsi sem gefur 
skemmtilega birtu. Eignin er
mjög vel staðsett með skóla og
alla helstu þjónustu á næsta 
leiti. Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristnibraut 12 – 113 Reykjavík Gnoðarvogur 34 – 104 Reykjavík

JAÐARLEITI 8 – 103 REYKJAVÍK

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823 4969



Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhendingar

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Elín Urður s: 690 2602 

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

Opið hús 
sunnudaginn 16. september 

kl. 15.00-15.30 

5 hús seld - 5 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
Nýtt verð 54,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi 
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Möguleiki á viðbótarláni
• allt að 15% af kaupverði til 10 ára
• upp að hámarki 90% veðsetningu
• 5.95% vextir, verðtryggðir

Vandað hús á tveimur 
hæðum með innb.
bílskúr. Húsið stendur á 
jaðarlóð. Á neðri hæð 
er forstofa, baðherber-
gi, eldhús, borðstofa, 
stofur, sjónvarpsstofa, 
arinn, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæð er 
þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, svalir og skáli. Frábær staðsetning á rólegum og 
friðsælu íbúðarhverfi. Vandað hús með sérsmíðuðum innrétting-
um fallegum garði.
Til afhendingar við kaupsamning.  Verð:97 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Austurbrún 16 -  Reykjavík
Opið hús mánud. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

Helgi Jóhannes Jónsson
Löggiltur fasteignasali 
hefur hafið störf hjá okkur.

Helgi hefur margra ára reynslu á 
fasteignamarkaðnum og bjóðum við 
hann velkominn til liðs við TORG!

780 2700

helgi@fstorg.is

KYNNIR MEÐ STOLTI
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
30.9M

ÍBÚÐ

BÓLSTAÐARHLÍÐ 64 105 REYKJAVÍK

2 HERB. Stærð: 54m2

GÓÐ FYRSTU KAUP

Opið hús Mið. 19. sept. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
41.9M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 12 101 REYKJAVÍK

2 HERB. Stærð: 66.4m2

LAUS FLJÓTLEGA - INNBÚ FYLGIR

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777
VERÐ:

47.9M

ÍBÚÐ

REYRENGI 1 112 REYKJAVÍK

5 HERB. Stærð: 112m2

GÓÐ FJÖLSKYLDUÍBÚÐ, NÁLÆGT SKÓLA

Opið hús Mán. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
53.9M

ÍBÚÐ

LYNGMÓAR 6 210 GARÐABÆR

4 HERB. Stærð: 140m2

TÖLUVERT ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Opið hús Sun. 16. sept. frá kl. 15:00-15:30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

BÍLSKÚR FYLGIR

VERÐ:
140M

EINBÝLISHÚS

HRÓLFSSKÁLAVÖR 3 170 SELTJARNARNES

7 HERB. Stærð: 257m2

EINBÝLISHÚS MEÐ ÚTSÝNI OG GARÐ TIL SUÐURS

Opið hús Sun. 16. sept. frá kl. 16:00-17:00

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

STÓRGLÆSILEGT

VERÐ:
69.9

RAÐHÚS

VOGATUNGA 72 270 MOSFELLSBÆR

160m2

FALLEGAR INNRÉTTINGAR - Á EINNI HÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON              897 1401

4 HERB

VERIÐ VELKOMIN Í EFSTALEITIÐ 
– nútímalegt miðborgarhverfi

Fasteignasalarnir Þóra Birgisdóttir og 
Gunnlaugur Þráinsson, kynna og sýna 
íbúðirnar. Einstakt tækifæri í miðju 
Reykjavíkur, glæsilegar íbúðir með allri 
þjónustu í næsta nágrenni.

EFSTALEITI

VERÐ:
49.9M

ÍBÚÐ

NJÖRVASUND 17 104 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 109.7m2

GÓÐ ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ

Opið hús Þri. 18. sept. frá kl. 17:00-17:30

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ FRÁ:
41.9M

ÍBÚÐ

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

METNAÐARFULL HÖNNUN Á EINSTÖKUM STAÐ

BÖÐVAR 660 4777  | GUNNLAUGUR 844 6447

NÁNARI UPPLÝSINGAR: ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882 og GUNNLAUGUR 844 6447 NN

VERÐ:
37.9

ÍBÚÐ

KARFAVOGUR 40 104 REYKJAVÍK

75m2

FALLEG ÍBÚÐ - SÉRINNGANGUR

BRANDUR GUNNARSSON              897 1401

3 HERB

Opið hús Mán. 17. sept. frá kl. 17:00-17:30



Helluvað 7, 110 Reykjavík

Hjallabrún 31, 810 Hveragerði

Kjarrheiði 13, 810 Hveragerði

Þverholt 22, 105 Reykjavík

Höfum í einkasölu fjögurra herbergja, 111,5 fm., íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við Helluvað í Norðlingaholti. Eign sem er í mjög 
góðu viðhaldi. Stofa og eldhús í sama rými. Gólfefni eru parket og flísar, fataskápar í herbergjum. Sér bílastæði er í lokaðri bílageymslu, 
þvottaaðstaða er í bílageymslunni. Frá íbúðinni er hið fegursta útsýni, yfir Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Nánari uppl. veita Þórarinn 
s. 615-3343 eða Skúli s: 898-7209, lfs. Netfang: fagvis@fagvis.is V. 49,9 m.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPTEMTER KL. 16:30 - 17:00  
Nýtt, vandað parhús. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Eignin er alls 137,8 fm. og þar af 23,7 fm. innbyggður bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, góðir fataskápar, rúmgott sjónvarpshol. Eignin er steinsteypt, steinuð að utan með ljósum marmarasalla. Eignin er fullfrágengin 
utan sem innan á smekklegan hátt. Hér er um að ræða einstaklega áhugaverða eign þar sem vandað hefur verið til verka. Nánari uppl. 
veitir Kristinn G. Kristjánsson Lögg. fast. s: 892-9330 V. 46,9 m.

Vorum að fá í einkasölu vel umgengið og fallegt steinsteypt endaraðhús. Eignin er með fjórum svefnherbergjum og stóru alrými þar sem 
er borðstofa, stofa og eldhús. Hurðir og eldhúsinnrétting úr harðviði. Baðherbergi flísalagt, sturtuklefi og baðker. Góður bílskúr, bílastæði 
er hellulagt. Stór sólpallur með skjólveggjum, búið er að leggja lagnir fyrir heitan pott. Vönduð og vel skipulögð eign. Nánari uppl. veitir 
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fast. S: 892-9330,  kk@fagvis.is V. 54,7 m.

Afhendist við kaupsamning. Höfum í sölu einstaklega fallega eign við Þverholt. Íbúðin er 72,8 fm. 3ja herbergja á 2. hæð í vel umgengnu, 
góðu fjölbýlishúsi. Um 7 fm. geymsla í kjallara er ekki inn í fermetratölu eignar. Ný gólfefni, nýir fataskápar, flísalagt og vel frágengið 
baðherbergi, gengið úr stofu út á góðar svalir. Stæði í bílakjallara. Húsvarðaríbúð er í eigu húsfélags. Nánari uppl. veittar hjá Fagvís eða 
í gsm:  Kristinn s. 892-9330, Þórarinn  s: 615-3343 eða Skúli  s: 898 7209, lögg. fast. V. 43,9 m.

Farsæl þjónusta í 30 ár 

F A S T E I G N A M I Ð L U N

OPIÐ HÚS

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Laugardaginn 15. september frá 14:00 - 16:00  
Sunnudaginn 16. september frá 14:00 - 16:00

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Aðalhönnuður hússins er Sigurður Hallgrímsson arkitekt
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝBYGGINGAR Í SÖLU

Efstaleiti 27 & Lágaleiti 1-3

Frakkastígsreitur

FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi
í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði.
Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna.

· Stúdíóíbúð verð frá 37,2 m.
· 2ja herb. verð frá 37,9 m.
· 3ja herb. verð frá 58,9 m.
· 4ra herb. verð frá 64,9 m.

· Stærð íbúða er frá 56 – 150 fm.
· 2ja herb. verð frá 41,9 m.
· 3ja herb. verð frá 55,9 m.
· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 1-3

SÝNINGARÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAUGARDAGINN 15. SEPTEMBER MILLI KL. 14.00 OG 15.00

SUNNUDAGINN 16. SEPEMBER MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SÝNINGARÍBÚÐ Í JAÐARLEITI 6

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021



Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og Jón G.  
Sandholt jr. kynna:   
Í einkasölu virkilega fallegt  
einbýlishús á eftirsóknarverðum 
stað í Garðabæ. Eignin sem um 
ræðir er í Óttuhæð 7, Garðabæ og 
er samkvæmt FMR húsið í heild 
sinni 243,1 m2 en er í raun um 300 
m2. Húsinu hefur ávallt verið haldið 
mjög vel við og nýbúið er að mála 
húsið að utan ásamt gluggum. 
Húsið er einstaklega vandað bæði 
að utan sem innan og hannaði 
Thelma Guðmundsdóttir arkitekt til 
að mynda gestasnyrtingu og eldhús 
að hluta til. 

Bókið skoðun hjá Jóni G. Sandholt, 
sími 777-2288, tölvupóstur  
jon@fastlind.is

       134.900.000

STÆRÐ: 243,1 fm EINBÝLI       HERB: 6

Laxatunga 179-185
270 MOSFELLSBÆR

LIND fasteignasala og Jón G.  
Sandholt jr. kynna: 
Í einkasölu virkilega falleg raðhús í 
Laxatungu 179-185, 270 Mosfellsbæ. 

Samkvæmt FMR eru raðhúsin í 
heild sinni 203,4 m2. þar af 36,9 m2 
bílskúr. 

Aðgangur að myndav laker  frá 
VÖRN fylgja raðhúsunum en tvær 
myndavélar eru sitthvoru megin við 
húsin. 

Raðhúsin skiptast í forstofu,  
gestabaðherbergi, bílskúr með 
geymslu, stofu, borðstofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 

Bókið skoðun hjá Jóni G. Sandholt, 
sími 777-2288, tölvupóstur  
jon@fastlind.is

        79.900.000

STÆRÐ: 203,4 fm RAÐHÚS      HERB: 4

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Jón G. Sandholt jr
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  777 2288  
  jon@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Jón G. Sandholt jr. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  777 8822  
  jon@fastlind.is

OPIÐ HÚS    17. sept 18:15 – 18:45

OPIÐ HÚS    17. sept 17:00 – 17:30



Lyngbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

Töluvert endurnýjuð tveggja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Lyngbrekku 7 í Kópavogi.

STÆRÐ: 55,7 fm SÉRBÝLI        HERB: 2

26.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 5-7
201 KÓPAVOGUR

Virkilega góðar 3ja herbergja íbúðir á 3. og 
4. hæð. Stór opin stofa, rúmgóðar svalir með 
útsýni til suðurs, þvottahús innan íbúðar. Stæði 
í bílageymslu. Opna húsið í íb. 406. 

STÆRÐ: 95,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Tangabryggja 18, íb 402
110 REYKJAVÍK

Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 

er afhent með gólfefnum á öllum rýmum. ÞG Verk er 

byggingaraðili með áratuga reynslu í byggingariðnaði. 

Vönduð íbúð sem bíður upp á ýmsa möguleika.

STÆRÐ: 111,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Rangársel 6
109 REYKJAVÍK

Hús á tveimur hæðum með þremur svefn-
herbergjum, fallegt útsýni og stór pallur er 
útfrá stofu. Frístandandi 27,6 fm bílskúr fylgir 
eigninni.

STÆRÐ: 142 fm RAÐHÚS      HERB: 5

55.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Miðskógar 2
210 GARÐABÆ

Gott fjölskýlduhús á fallegum útsýnisstað á  
Álftanesinu. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, 
stórt fjölskyldu rými og tvöfaldur bílskúr.   
Skjólgóður pallur með heitum potti.

STÆRÐ: 274,5 fm EINBÝLI         HERB: 5

99.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Ferjuvað 13
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stutt í skóla,  
leikskóla og útivistarsvæði Heiðmörk, Elliðavatn 
og Rauðavatn. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 101,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi lögg.fasteignasala

Andrésbrunnur 13
113 REYKJAVÍK

Mjög falleg þriggja herbergja íbúð á 1 hæð 
(jarðhæð baka til) ásamt sér stæði í  
bílageymslu.

STÆRÐ: 93,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Þingvað 9
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð við 
Þingvað 9. Frábær staðsetning í nálægð við 
ósnortna náttúruna og einnig við skóla og 
leikskóla. Hönnun hússins er fjölskylduvæn með 
rúmgóðu alrými með 3,4 m lofthæð, fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Allt efnisval í 
húsinu er af vönduðustu gerð t.a.m innréttingar 
og skápar eru sérsmíði, gegnheilt bandsagað 
plankaparket, Granít frá Rein Steinsmiðju, 
Vola blöndunartæki, Miele raftæki í eldhúsi og 
innfelld lýsing að mestu frá Lumex. Gólfhiti er í 
húsinu með Danfoss stýringum.

STÆRÐ: 252,2 fm EINBÝLI       HERB: 6

113.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    16. sept 16:30 – 17:00

SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    15. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    15. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    16. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    17. sept 18:30 – 19:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    17. sept 18:30 – 19:00

Krosseyrarvegur 4
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mikið endurnýjuð íbúð í tvíbýlishúsi miðsvæðis 
í Hafnar rði. Nýtt parket, nýjir skápar og 
baðherbergi endurnýjað. Framkvæmdir voru 
gerðar 2018.

STÆRÐ: 71,6 fm TVÍBÝLI        HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. sept 15:00 – 15:30



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Lyngás 
851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett  aðeins um 2 km vestur af Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herbergi
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1

42,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð :

Spennandi tækifæri
við þjóðveg 1

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Hvolsvegur  
860 Hvolsvöllur

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður í blómlegum rekstri.
Gallery Pizza hefur verið starfandi í tæplega 30 ár.
Um er að ræða sölu á rekstri með öllum tækjum og  
tólum með leigusamningi
Einnig er hægt að semja samhliða um kaup á 214 fm 
veitingahúsi og 104 fm einbýlishúsi er stendur við hlið 
staðarins (laust strax).
Húsin standa á góðri lóð með mikla möguleika.

28 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð :

Síðumúla 27, S: 588-4477

KLÆNGSBÚÐ 5 OG 7
Ný parhús í Þorlákshöfn á einstöku verði

Til sölu tvö 180 fm parhús á einni hæð 
á góðum stað í Þorlákshöfn 30 mín frá 
Reykjavík.  Seljast fullbúin að utan, 
fokheld að innan á aðeins: 29,8 milljónir.  
Tilbúin til innréttinga að innan á aðeins: 
37,8 milljónir og fullbúinn að innan á ein-
ungis 49,5 milljónir.  Lóðin verður tyrfð.  
Einstakt tækifæri að tryggja sér nýtt 
parhús á sama verði og ný 4ra herbergja 
blokkaríbúð í Rvk (úthverfi).  Mikil og vaxandi gróska og uppbygging er á 
öllu þessu svæði austan við fjall (Hveragerði, Selfoss, Þorlákshöfn og fl.) og 
eftirspurn eftir húsnæði góð.   Húsin eru til afhendingar strax (fokhled innan) 
eða fljótlega á öðrum byggingarstigum.   

Byggingaraðili verður á staðnum.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali  
í síma: 896-5222  ingolfur@valholl.is  

Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

OPIÐ HÚS

Opið hús Sunnudaginn 16. sept. milli kl. 14 og 16   

Kjöreign er með til sölu nýjar íbúðir frá 118 – 135 fm ásamt 
stæðum í bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp 
og uppþvottavél og verða afhentar við undirritun kaupsamn-
ings. Gert er ráð fyrir að íbúðirnar séu eingöngu seldar til 55 ára 
og eldri. Verð frá 56 – 63 millj. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi 
Opið hús laugard. 15. sept. frá kl. 13:00 – 14:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

990 ÞÚSUND KR. 
ÚTBORGUN!

TIL SÖLU Til sölu ósamþykktar íbúðir verð frá 19.9
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

MIÐHRAUN 14  – GARÐABÆ
5%
AÐEINS

ÚTBORGUN

Opið hús sunnudaginn  
16. sept. milli kl. 13:30-14:00

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040

 kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is

- með þér alla leið -  
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Glæsileg 77,2 fm nýleg 2ja herbergja íbúð  
í lyftuhúsi með 21,9 fm suðursvölum

Innréttingar og gólfefni eru vönduð og 
frágangur til fyrirmyndar

Verð :43,9  millj.

íbúð 203

Skipholt 11-13 
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
laugardaginn 15. sept. kl. 16:00 – 16:30

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  822 5588  |  tingholt.is

Sigrún Ragna 
Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
Sími: 773-7617
sigrun@tingholt.is

Frábært tækifæri  til á að eignast 120 fm.Lúxus  Fullbúna neðri 
sérhæð  með öllum gólfefnum 4ja. herbergja ásamt bílskúr sem er 
35,9 fermetrar.  Á svæði þar sem á sér stað mikil uppbygging og er 
aðeins örstutt frá Höfuðborgarsvæðinu. Aðeins ein eign eftir með 
bílskúr.  Bílskúr:  flísalagt gólf með hita, innrétting með skolvaski, 
þráðlaus opnari. Verð: 54.5 millj.

Fullbún 4 herbergja 115,6 fm. neðri sérhæð ásamt bílskúr.  Eignin 
er tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Á svæði þar sem á sér 
stað mikil uppbygging og er aðeins örstutt frá Höfuðborgarsvæðinu. 
Eignin er fullbúinn með öllum gólfefnum. Útgengt frá stofu út á stóra 
verönd þar sem fylgir fullbúinn 58 m2 sólpallur og hægt er að fá heit-
an pott með eigninni. Þvottahús er inn af forstofu ásamt geymslu og 
þar er einnig útgengt út á veröndina/sólpallinn.Einstaklega skjólsæll 
og fallegur staður. Mjög fjölskylduvænt hverfi. Verð 47 millj.

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR Í REYKJANESBÆ

LEIRDALUR 31  - 4RA HERB. - 120 FM. 

LEIRDALUR 29 – 4RA HERB. - 115.6FM 

Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Komum og verðmetum 
samdægurs þér að kostnaðarlausu.

Bókið skoðun hjá  Sigrúnu Rögnu lgfs. S: 773-7617

OPIÐ HÚS sunnudaginn 16. sept kl.16:00-16:30

Úlfarsbraut 42   113 Reykjavík 88.900.000

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á 2. hæðum innarlega í 
götu með innbyggðum bílskúr. Húsið einkennist af fallegum og 
björtum stofum með miklu útsýni og vel búnu eldhúsi á efri hæð 
og vel skipulögðu fjölskyldurými á neðri hæð. Svefnherbergi eru 
3 og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni í öllu húsinu og mikið lagt í fallega lýsingu inni sem úti.
Staðsetning er góð og stutt í skóla og íþróttasvæði.

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 205,0 m2

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Með þér alla leið

125 fm íbúð 

77,2 millj.

76 fm íbúð ásamt 9 fm

53,7 millj

148 fm sjávarútsýnisíbúð ásamt 22 fm 

78,9 millj.

148 fm endaíbúð

78,6 millj

127 fm útsýnisíbúð

94,5 millj.

132-149 fm útsýnisíbúð 

105,9 millj.

Tilbúnar til afhendingar vandaðar 
2ja og 3ja herbergja íbúðir með
frábæru útstýni til sjávar og fjalla

Grandavegur 42  
- Perla í vesturbænum -

OPIÐ HÚS

útúttststýnýnýniii titil sjjávávarar ooogg g fjfjfjalalala lala

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR



GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu  
nýtt lyftuhús við Jaðarleiti 8. 

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og eru þær fullbúnar með gólfefnum,  
gluggatjöldum, ljósum og svalalokunum.

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús 

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bíla- 
geymslu  Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvot-

tavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800

ragnar@gardatorg.is
Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is steinar@gardatorg.isharaldur@gardatorg.is

Til sölu eða leigu 
nýtt atvinnuhúsnæði 
í Grafarvogi
Til sölu eða leigu vandað húsnæði fyrir léttan iðnað og þjónustu

við Bæjarflöt og Gylfaflöt. Stutt frá helstu stofnbrautum og 

uppbyggingarhverfum. Stærðin er frá 232 m2 til 1.066 m2 

á tveim hæðum, sveigjanlegt skipulag og möguleiki á gegnum- 

keyrslu. Lofthæð neðri hæðar er 4,2 m. Húsið verður afhent 

tilbúið að utan ásamt fullbúinni lóð.

Nánari upplýsingar veita:
Þóra Birgisdóttir lgf. í síma 777 2882 eða thora@fastborg.is,
Halldór Már Sverrisson lgf. í síma 898 5599 eða halldor@atvinnueign.is,
og Gísli Örn Bjarnhéðinsson í síma 821 9266 eða gisli@urdarsel.is. 

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.



Við seljum fasteignir frá öllum bestu byggingaverktökunum á Costa Blanca – Hagstæð fjármögnun í boði
Löggiltur íslenskur fasteignasali – Skrifstofa á Íslandi – Persónuleg þjónusta

  Ann Van Gysel, sérfræðingur hjá spænsku lögfræðiskrifstofunni  
verður á staðnum og svarar spurningum um kaupferlið, bankamál, fjármögnun, búferlaflutinga til Spánar ofl.

Karl Bernburg
Viðskiptafræðingur

karl@spanareignir.is
Sími: 777 4277

Ármúli 4-6, Reykjavík

Aðalheiður Karlsdóttir
Löggiltur fasteignasali

adalheidur@spanareignir.is
Sími: 893 2495

Ármúli 4-6, Reykjavík

Flamenca Village 
Playa Flamenca

Allegra
Dona Pepa

Hinojo
Las Colinas Golf

www.spanareignir.is

VIÐ HÖFUM SELT FASTEIGNIR Á SPÁNI SÍÐAN 2001.
ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR.

FLOTTAR EIGNIR – ÝMSAR STAÐSETNINGAR – FJÖLBREYTT ÚRVAL – EITTHVAÐ FYRIR ALLA

OPINN KYNNINGARFUNDUR 
UM FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI

Laugardaginn 15. sept. kl. 12.00-18.00
Ármúli 4-6, Reykjavík.

EINKAVIÐTÖL
Sunnudaginn 16. sept. Bókið tíma í s. 893 2495 og 777 4277

Arenales del Sol
Los Arenales

Mare Nostrum
Guardamar

Loira 
Las Ramblas Golf

Gala
Villamartin

Muna
Los Dolses

Esia
La Finca Golf 



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

     

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60,3 – 99,9 millj. 

ð ð ð

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 16. SEPT KL.13:30-14:30
FASTEIGNASALAR Á STAÐNUM.

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

7
EIGNIR

SELDAR

213m2

240m2

Sigurður Fannar
löggildur fasteignasali

897 5930

siggifannar@fastborg.is

ÁHUGASAMIR GETA SÓTT FREKARI
UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMANNI

er framleiðandi
húsanna

Húsin eru tvö, bæði fullbúin með
snyrti- og baðaðstöðu, einföld í
flutningi og tilbúin til notkunar.

Gætu nýst fyrir ferðaþjónustu,
skólastofur og á ýmsan annan
hátt t.d. fyrir sveitarfélög.

Gætu einnig nýst sem íbúðarhúsnæði.

Húsin hafa undanfarin ár verið notuð 
undir starfsemi Listdansskóla Íslands
sem dans- og tónlistarsalir.Húsin standa á horni 

Skúlagötu og Klapparstígs

Hús til flutnings!
Áhugavert kauptækifæri!



Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

ÁSVALLAGATA 69 - 101 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN 
- 91,6 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
- Nýleg rafmagnstafla, rennur endurnýjaðar. 
- Skjólsæll garður sem snýr til suðurs og vesturs.
- Mikið geymslupláss er í íbúðinni. 
- Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
V. 39,6 millj.                                                              Andri s. 690 3111

VATNSSTÍGUR 9 – 101 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPTEMBER kl 16:00-16:30
-86,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi á tveimur hæðum.
-Mikið endurnýjuð og sjarmerandi eign.
-2 stofur.
-2 rúmgóð svefnherbergi.
-Sameiginlegur garður.
V. 42.9 millj.                                                           Jóhanna S. 698 9470

LINDARGATA 12 – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. SEPTEMBER kl 17:30-18:00
-127,8 fm rúmgóða íbúð með svölum.
-Mikið endurnýjuð og falleg. 
-2 til 3 svefnherbergi.
-Þvottahús innan íbúðar 
-Útsýni til norðurs.
V. 58 millj.                                                           Jóhanna S. 698 9470

ENGJASEL 87 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG  16.SEPT kl.16.00 – 16.30
-Björt og rúmgóð 138,2 fm 4ra herb endaíbúð.
-Nýlegt eldhús og baðherbergi.
-Mikið endurnýjað ytra byrði hússins.
-Stæði í bílageymslu.
V.43,9 millj.

Eggert s.690-1472

ÁSAKÓR 1, ÍB.203 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.SEPT KL.15:00-15:30
-Fjögurra herb., alls 157 fm íbúð á 2.hæð
-Þrjú svefnherb., rúmg.stofa, opið eldhús
-Rúmgóðar suður-svalir
-Rúmgott baðherb. / þvottaherb., innan íbúðar
-Bílskúr með íbúð sem er 20.5 fm
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 55,9 millj.                                                            Sveinn s. 6900.820

17. JÚNÍTORG 7 – 210 GBÆR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPT KL. 13:00 – 13:30
- 123 fm íbúð á lyftri 1. hæð í lyftuhúsi, 3ja til 4ra herb.
- Stæði í bílageymslu Rúmgóðar stofur og rúmgóð herbergi.
- Íbúð fyrir 50 ára og eldriþ
V. 62,9 millj.

Sigurður, s. 896-2312

RJÚPNASALIR 4  –  201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 16.00 – 16:30
- Einstaklega fallega 95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
   sérinngang af svölum.  Stórar suðursvalir.  
- Afar snyrtilegt 8 íbúða fjölbýli.  2 rúmgóð svefnherbergi og
   geymsla innan íbúðar, notuð í dag sem svefnherbergi.  
- Fallegar eikar innréttingar og beyki parket á gólfum.
V.  47,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

HOLTSBÚÐ 67 – 210 GBÆR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPT KL. 14:00 – 14:30
- Mjög gott 192 fm einbýlishús á jaðarlóð í Garðabæ. 
- 4 svefnherbergi.
- Húsinu fylgir 3ja herbergja aukaíbúð sem er óskráð í kjallara.
- Nýlega var þak endurnýjað og gluggar og gler einnig.
V. 92,9 millj.

Sigurður, s. 896-2312

BRÁKARBRAUT 18-20 – 310 BOR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG  16.SEPT kl.13.00 – 13.30
-Tvö fastanr 493,5 og 222,7 fm.
-Aðalhæð með mikilli lofthæð.
-Frábær staðfestning.
-Stutt í alla þjónustu.
V. 19,9 - 39,9 millj.

Eggert s.690-1472

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 15:00 – 15:30
- Einstaklega glæsilegt og vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús.  
- Jarðhæð er 222,8 fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr.  
- Efrihæð er  34,5 fm.  3 baðherbergi og 4 rúmgóð svefnherbergi.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
V. 109 millj. 

Þórarinn s. 770-0309

SKÚLAGATA 32-34  - 101 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 14:00 – 14:30
- Einstaklega falleg 83,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. í afar
   góðu fjölbýlishúsi með lyftu.  
- Frábært útsýni yfir Esjuna og sundinn. Mikil lofthæð í íbúð.  
- Sameign afar snyrtileg.   
- Eignin er laus við kaupsamning.
V. 47,9 millj. 

Þórarinn s. 770-0309

HOLTSGATA 19 - 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN 
- 103,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð.
- Laus fljótlega.
- Gluggar nýlega teknir í gegn, nýleg rafmagnstafla í sameign.
- Skjólsæll sameiginlegur garður með hjólaskýli.
- Frábær staðsetning, stutt í alla helstu þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 



Opið hús laugardaginn 15. sept. milli 14:00 og 17:00.
Bræðrasel er staðsett á 8 hektara eignarlandi við Langá á Mýrum. Aðalhúsið er 95 fermetrar að 
stærð, með þremur svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Minna húsið er 17 fermetrar og 
skiptist í herbergi og geymslu. Stærra húsið hefur verið mikið standsett á s.l. árum og minna húsið 
að hluta til. Bræðrasel var byggt árið 1968 og upphaflega notað sem veiðihús fyrir miðhluta Langár.
Það stendur um 12 kílómetra upp með ánni frá Snæfellsnesvegi. Um helmingur landsins er vaxinn 
kjarri en helmingur er mýrlendi og lyng. Glæsilegt útsýni. Einstök eign. V. 43,5 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Bræðrasel Við Langá á Mýrum - 311 Borgarbyggð

OPIÐ 

HÚS

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fast.
s. 824 9093,
kjartan@eignamidlun.is

519 5500

Húsnæðið er vel skipulagt og skiptist í móttöku, 12 lokaðar skrifstofur, tvö 
fundarherbergi, opið vinnurými, kaffistofu og salerni. Snyrtilegar innréttingar 
og góð gólfefni, lagnastokkar með veggjum og kerfisloft með lýsingu. 
Húsnæðið getur verið laust fljótlega eða samkvæmt samkomulagi. 
Ekki er um að ræða vsk húsnæði.
 

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

660 4777
bodvar@fastborg.is

Úlfar Þór
Davíðsson
lögg. fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is

TIL LEIGU 393 M2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 
2. HÆÐ VIÐ SÍÐUMÚLA 23 Í REYKJAVÍK

Miðskógar 2, Garðabæ
Opið hús í dag, laugardaginn 15.sept. kl. 14:00 - 14:30
Sérlega fallegt einbýli á einni hæð vel byggt með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 
274,5 fm. Fimm svefnherbergi, vandað hús á þessun frábæra útsýnistað á Álftanesinu. 
V. 99,5 millj. 

Hlynur Halldórsson,  
Löggiltur fasteignasali  
s. 698-2603

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson,  Lögg. fasteignasali  s. 698-2603 

OPIÐ HÚS

Sérlega glæsileg ný 85 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð eða 
þakhæð hússins með stórum suðursvölum.

Gólfhiti. Fallegar innréttingar. Lyfta. Laus strax.  
Verð: 310 þ.kr. á mánuði

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Laugavegur 59 – Kjörgarður.

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

TIL LEIGU

FAST
Ráðningar

UUppppppááááhhhaaalllddddssssseeeettttnnnniinngggiinnn oookkkkkkkkaaarr  hhhjjááá FFFFAAAASSSSTTTT rrrááááððððnnniinngggguuummm
wwwwwwwww.w.w.w.fafafafaststststraraaadndndnninininingagagar.r.r isisiis

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Vel hannað og reisulegt parhús  sem er staðsett 
í sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið eru 
alls 227 fm á tveimur hæðum þar af er 40 fm. 
innbyggður bílskúr.
Eignin er öll hin glæsilegasta og vel skipulögð 
með aukinni lofthæð allt að 3,8 metrum. Mikið er 
lagt í lýsingu hússins en innfelld lýsing er í öllum 
loftum og útilýsing er meðfram öllu húsinu. 
Eignin afhendist fullbúin að utan, og rúmlega 
tilbúin til innréttingar að innan, bílastæði 
hellulagt með hitalögn eða skv. skilalýsingu 
verktaka.
Hús NR: 4-6- 8- 10- 12-14- 16 ERU SELD!

STÆRÐ: 227 FM PARHÚS      HERB: 7

       TILBOÐ

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900 
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Bryndís Bára Eyjólfsd. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  616 8985  
  bryndís@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. sept 17:30 – 18:00
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AU G N D R O PA R

Mildir og náttúrulegir dropar 

við augnþurrki og þreytu 

í augum. Innihalda m.a. 

jurtina Augnfró (euphrasia 

officinalis) og hyaluronic sýru. 

Erta ekki viðkvæma slímhúð 

augnanna, henta líka þeim 

sem nota augnlinsur.

L I P  CA R E  S M Y R S L 
V I Ð  F R U N S U M

Smyrsl á varirnar til að 
fyrirbyggja og vinna á 

frunsum. Inniheldur m.a. 
propolis extract sem er ein-

staklega áhrifaríkt. Hentar vel 
fyrir þá sem eru viðkvæmir 

fyrir því að fá frunsur í 
ákveðnum að stæðum s.s.  
á ferðalögum, undir álagi  

eða á ákveðnum tímum árs.  
Má bera á allt að 5x á dag.

C O U G H  S P R AY  
H Ó S TA P R E Y

Sérstaklega við þurrum hósta, 
kitlandi hósta og ertingu í 
hálsi. Inniheldur jurtirnar 

marshmallow og mullein sem 
lina ertingu og mýkja ásamt 
hungangi. 100% náttúrulegt

B R O N C H O S A N 
H Ó S TA S Ý R Ó P

Sérstaklega gott við þurrum 

hósta, kitlandi hósta og 
ertingu í hálsi. Inniheldur  

m.a. hunang og furuolíu. 

Unnið úr ungum furunálum.

S I N U F O R C E  
D RY  N O S E

Sérstaklega við þurrki í 
nefgöngum og til að losa 

um þornað slím og ertingu. 
Milt og ertir ekki og má nota 
í allt að 30 daga samfleytt 

eða eftir þörfum. Inniheldur 
hyaluronic sýru og kamillu  

til að smyrja og mýkja.

S Ó L H AT T U R  F R Á  A . VO G E L
Sólhattur getur hjálpað gegn kvefi og flensu. Nú finnur þú enn meira úrval 
af vörum sem innihalda sólhatt frá hinum þekkta framleiðanda A.Vogel þar 
sem allt er unnið úr lífrænu hráefni. Flestir kannast við sólhatt í fljótandi 
og í töfluformi. Nýjasta viðbótin er hálsbrjóstsykur, hot drink sem hentar 

frábærlega út í heitt vatn eða hunangs-teið og tuggutöflur.

S I N U F O R C E 
N E F S P R E Y

Sérstaklega fyrir stíflað nef, 

bólgin nefgöng og til að losa 

um slím. Inniheldur saltvatn 

með eucalyptus, piparmyntu 

og kamillu. Milt og ertir ekki. 

Má nota í allt að 30 daga 

samfleytt eða eftir þörfum.

B A L A N C E  
S T E I N E F N A D RY K K U R
Inniheldur kalk, magnesíum, 

kalíum, sink og D-vítamín. 

Mikilvæg stein efni t.d. fyrir 

beinheilsu, tauga kerfi og 
orkuvinnslu. Frá bær eftir 
æfingar eða ef þú hefur 
svitnað mikið til að bæta 

upp steinefnatapið. Hægt að 

blanda í 150ml af vatni, safa 

eða setja út í þeytinginn.

L I P CA R E S M Y R S L

B R O N C H O S A N 
Ó S Ý R Ó P

S I N U F O R C E S I N U F O R C E AU G N D R O PA R

NÝTT

NÝTT

C O U G H S P R AY

B A L A N C E 
S T E I N E F N A D RY K K U R

S Ó L H AT T Á  A . VO G E LT U R  F R Á

NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT

A . VO G E L  E R U  H Á G Æ ÐA  VÖ R U R  M E Ð  Þ A Ð  M A R K  M I Ð  A Ð  B Æ TA  H E I L S U N A  –  F R A M L E I D DA R  Í  S V I S S  F R Á  Á R I N U  1 9 0 2 

ÞÚ FINNUR VÖRUR FRÁ A.VOGEL Í APÓTEKUM, HEILSU- 
BÚÐUM OG Í HEILSUHILLUM DAGVÖRUVERSLANA



Gervitár geta 
stuðlað að góðri 
augnheilsu og 
heilbrigðari 
tárahimnu.

Augnþurrkur er algengur 
kvilli og getur komið fram 
með ólíkum hætti, til dæmis 

sem sviði, rauð og tárvot augu, 
óskýr sjón, næmi fyrir ljósi eða 
þreyta í augum. Ef augnþurrkur er 
ekki meðhöndlaður getur hann 
orðið verri og haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér, svo sem 
bólgu og alvarlegar skemmdir 
á yfirborði augans. Því getur 
augnþurrkur skert lífsgæði fólks 
með því að hafa áhrif á daglegar 
athafnir. Augnþurrkur getur t.d. 
valdið óþægindum þegar fólk er 
utandyra í göngutúr, sérstaklega 
í roki eða sólríku veðri og einnig 
getur hann haft truflandi áhrif á 
lestur bóka eða vinnu við tölvu. 
Því er nauðsynlegt að fólk leiti sér 
læknishjálpar þegar það finnur 
fyrir einkennum,“ segir Hulda 
Pálsdóttir, viðskiptastjóri hjá Ice-
pharma.

Gervitár geta stuðlað að góðri 
augnheilsu og heilbrigð tárahimna 
er mikilvæg fyrir sjónskerpuna. 
Þar að auki heldur tárahimnan 
augunum rökum, skolar út ryki 
og óhreinindum og ver yfirborð 
augans gegn þurrki.

Hyprosan er gervitár og er ætlað 

til meðferðar við augnþurrki. Það 
fæst í dropaglasi án lyfseðils í apó-
tekum. Hver ml inniheldur 3,2 mg 
af hypromellósa sem eykur seigju 
Hyprosan. Þetta leiðir til þess að 
lausnin helst lengur á auganu og 
veitir auganu raka í lengri tíma.

Meðferð með Hyprosan er einn 
dropi í hvort auga þrisvar á dag 
eða eftir þörfum. Hægt er að nota 
hvert dropaglas af Hyprosan í einn 
mánuð, þó að lyfið innihaldi ekki 
rotvarnarefni.

● Án rotvarnarefna
●  Hægt að nota með augn-

linsum

Hyprosan augndropar – Til 
meðferðar við augnþurrki
Hyprosan er gervitár og er ætlað til meðferðar við augnþurrki. Það fæst í dropaglasi án lyfseðils í 
apótekum. Hver millilítri inniheldur 3,2 milligrömm af hypromellósa sem eykur seigju Hyprosan.  

Hyprosan er gervitár og er ætlað til meðferðar við augnþurrki. 

Athugið
Hyprosan augndropar innihalda 
hypromellósa og eru ætlaðir 
til meðferðar við augnþurrki, 
þ.m.t. glæru- og tárusiggi hjá 
fullorðnum. Lesið vandlega 
upplýsingar á umbúðum og 
fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræð-
ings sé þörf á frekari upplýs-
ingum um áhættu og aukaverk-
anir, sjá nánari upplýsingar um 
lyfið á www.sérlyfjaskrá.is. 

Kynntu þér Opel Grandland X og bókaðu 
reynsluakstur á grandland.opel.is 

Sýningarsalur
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Nýr Opel

GRANDLAND
Opel Grandland X rúmgóður sportjepplingur á frábæru verði þar sem þægindi, hátækni og lúxus er staðalbúnaður. 
Þýsk gæði, þýsk hönnun, þýsk hagkvæmni.

Bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 m
yn

da
- o

g 
te

xt
ab

re
ng

l.
Pi

pa
r\

TB
W

A
 \ 

SÍ
A

Grandland X Enjoy 1,2L MT 130ha. Verð: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:

3.790.000 kr.
Nýttu þér frábær kjör áður en verð á nýjum bílum
hækkar vegna fyrirhugaðra reglugerðabreytinga

Reynsluaktu Opel
og þú gætir unnið

Opel Karl
til afnota í heilt ár
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Beach Avenue - Los Arenales del Sol

Allegra - Doña Pepa Villa Agata - Los Alcázares

Artistic Image Free Of Contractual Nature
Swimming Pool Under Study

Puerto Marina - Los Alcázares

Fortuna - Doña Pepa

Riva - Doña Pepa La Zenia II -  Orihuela CostaGuardamar del Segura

Villa Jade -  Doña Pepa

Bankastjóri frá BankInter á Spáni 
verður á staðnum og svara  
spurningum um bankamál og  
fjármögnun.

Íslenskir starfsmenn Euromarina taka 
vel á móti þér.

BÓKIÐ TÍMA Í SÍMA 6902665 EÐA BIRNA@EUROMARINA.ES

EINNIG VERÐUM VIÐ MEÐ FYRIRFRAM BÓKUÐ EINAVIÐTÖL ALLA NÆSTU VIKU 
17. -21. SEPT Á fASTEIGNASÖLU REYKJAVÍKUR, SKEIFUNNI 17 

VELKOMIN Á KYNNINGARFUND. Uppgötvið nýjan lífstíl á Spáni. 

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT AÐ 
VITA UM FASTEIGNAKAUP 
Á SPÁNI.
Opinn kynningarfundur á Grand Hótel 
15. og 16. september frá 12 til 17



Bílar 
Farartæki

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

PORSCHE CAYENNE S Árg. 2004, 
ekinn 173 Þ.km, 8 cyl bensín, 
sjálfskiptur, leður, lúga ofl. Gott 
eintak! TILBOÐSVERÐ 1.190.000 kr. 
Raðnúmer 258288

SUZUKI SWIFT GL nýskr. 06/2015, 
ekinn 95 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000 kr. Raðnúmer 
258433

SUZUKI SWIFT GL nýskr. 05/2016, 
ekinn 74 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000 kr. Raðnúmer 258418

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

FORD F 250 1987
V-8 302, nýr startari, nýr alternator 
,nýtt púst, rafgeymir, vatnskassi og 
fl. Verð 790þ. Uppl. 820-5181

 Bátar

Frábær 29 ft. skúta. Mastur, reiði og 
framsegl ný. Fullt af aukabúnaði. 
Díesel 13 hp. Frekari uppl. í 864-
7174. Engin skipti. V. 2,8m. Er í Rvk.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

VETUR NÁLGAST!
Undir Honda CRV: 4 st. nagladekk á 
org. felgum (215/70R16) Verð 170 
þús. S. 6925405

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Glæsilegur Range Rover

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú). Upplýsingar í síma 776 7600

gummi@touringcars.eugummi@touringcars.eu

Range Rover VougeVV V8 Diesel
Ekinn 1  þ. km sjálfskiptur,

hlaðinn aukabúnaði,

Verð 13.800.000VV  1 . 0.000
Raðnúmer á bilasolur.is 203610
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

SMÁAUGLÝSINGAR  11



Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Húsnæði

 Húsnæði til sölu

1 HÚS EFTIR 2018 !
Flott hús, 39 ferm. 2 svefnh.og 
2 baðherb. stór stofa og eldhús. 
Fullbúið og tilbúið að flytja inn. 
Sendi teikn.og myndir og uppl. 
Plug and play! Verð nú 6990þ.uppl. 
820-5181

 Sumarbústaðir

SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU 
8,9 MILLS. 

 OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
KL. 13-16

38 fm. á frábærum útsýnisstað í 
Eyrarskógi 55 mín úr bænum. 2 
svefnh. 2 baðherb. stofa, eldhús. 
Opið hús sunnudag kl.13-16 Uppl. 
820-5181

 Atvinnuhúsnæði

88 M2 HÚSNÆÐI MEÐ 
SÉRINNGANGI

í Síðumúla í snyrtilegu álklæddu 
húsi.

Í húsnæðinu hefur verið 
ljósmyndastúdíó um árabil. Getur 

líka hentað fyrir hverskonar 
verslun, þjónustu eða verkstæði.

Leiguverð 200 þús á mánuði.
Uppl. veitir Magnús í síma 897 
8266 eða á netfangi magnus@

efnividur.is

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 1/10, 29/10, 
26/11 - 2019: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 
29/4, 27/5, 24/6, 22/7: 4weeks/4 
vikur x 5 days/5 daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evenings. 
Morgna/Síðd/Kvöld. Skráning: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.is - 
facebook.com/fullordinsfraedslan. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

BYGGINGASTJÓRN
Húsasmiður eða 

byggingatæknimenntaður
óskast. Hlutastarf kæmi til greina.

Anton byggingafélag 30 ára
Sími 6645900 og antonehf@

gmail.com

KAFFI MILANO FAXAFENI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf og 
hlutastarf. Uppl. á staðnum eða 
senda á netfangið milano@simnet.
is

Óska eftir ráðskonu í sveit á fínt 
heimili. Uppl. í s. 892 9434

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fBFerðaþjónustuhús

Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

  Veitingastaður á Laugavegi
Til sölu rekstur vinsæls veitingataðar á Laugvegi  

sem tekur 50 gesti í sæti. Vínveitingaleyfi. 

Geysivinsæll á Trip Advisor. Gott tækifæri! 
Uppl. veitir Óskar Mikaelsson á netfanginu  

oskar@atveignir.is og  773-4700                            

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

 Spennandi skyndibitastaður   
Til sölu spennandi veitingastaður með skemmtilega sam-
setningu á matseðli í skyndibita, setið inni og bílalúga.  
Frábær staðsetning á Suðurnesjum og topp búnaður.  

Veitingarekstur í örum vexti

Upplýsingar veitir Óskar Mikaelsson, lögg. fasteignasali  
í síma 773-4700 og á netfanginu oskar@atveignir.is                             

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Rekstraraðilum með heilsutengda þjónustu, verslun eða aðra 

starfsemi býðst nú til leigu bjart og rúmgott rými á jarðhæð 

glæsilegrar byggingar í Álftamýri 1-5. Sérinngangur er að framan  

og aftan og næg bílastæði eru við húsið.

Starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar og endurbætur eða breytingar 

koma til greina eftir þörfum. 

Í húsinu er nú þegar starfandi fjöldi lækna og tannlækna auk þess 

sem þar er að finna ýmsa aðra heilsutengda starfsemi. 

Heilbrigð starfsemi  
í traustri langtímaleigu!

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast 
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 
840 2100 eða halldor@reitir.is.



Þið finnið mig í kaup-
félagshúsinu,“ segir 
Helena Jónsdóttir þegar 
hún leiðsegir okkur Sig-
tryggi Ara ljósmyndara 
símleiðis. Við erum 

komin til Flateyrar til að heilsa upp 
á hana og forvitnast um væntanlegt 
lýðháskólahald, þar sem hún hefur 
valist til forystu. Og mikið rétt, við 
finnum hús sem ber öll merki kaup-
félags, utan frá séð, þar er meira að 
segja útstandandi búðargluggi. Á 
efri hæðinni eru skrifstofur skólans 
og þar eru þær Helena og Anna Sig-
ríður Sigurðardóttir, einu fastráðnu 
starfsmennirnir.

„Anna er kennslustjórinn okkar,“ 
segir Helena um leið og hún kynnir 
hana. „Síðan koma um það bil 30 
kennarar í viku til tvær, flestir tvær, 
og ausa úr sínum viskubrunnum. 
Anna er ábyrg fyrir þeim hluta, að 
þeir standi sig og geri það sem þeim 
er ætlað.“

Verður þú með svipuna á lofti? 
spyr ég Önnu í gríni. „Já, algerlega,“ 
svarar hún af sama alvöruleysi.

Nemendur á öllum aldri
Anna er kennari til margra ára úr 
framhalds- og grunnskólum. Flutti 
meðal annars í Árneshrepp fyrir 
nokkrum árum með fjölskylduna 
og var þar að kenna. „Þegar fólk hér 
segir við mig: „Þú veist að hér getur 
snjóað og það er dálítið dimmt hérna 
í skammdeginu,“ þá get ég svarað: Já, 
ég hef búið norður á Ströndum svo 
ég veit hvernig vestfirskir vetur eru 
og þar var vegurinn oft lokaður,“ 
segir hún brosandi.

Þær Helena og Anna eiga von á 
um 30 nemendum. „Við erum með 
tvær brautir og gerðum okkur vonir 
um tólf nemendur á hvora, þannig 
að allt milli 25 og 30 er bara bónus 
og plús. En allt yfir 30 er orðið erfitt 
í skipulagningu. Þannig að þetta er 
eins fullkomið og hægt er,“ segir Hel-
ena brosandi.

Á tímabili segir hún 40 hafa verið 
á skrá. „Mér finnst alveg ótrúlegt að 
40 manns hafi sótt um vist í skóla 
sem var bara til í höfðinu á okkur, í 
tölvu og Excel-skjali. Ef fólk ætlaði 
að koma í heimsókn vorum við bara 
vandræðalegar. Ég var ekki einu 
sinni komin með skrifstofu, var 
bara að vinna heima, á náttfötunum 
hálfan daginn! En svo er náttúran 
og umhverfið svo heillandi hér á 
Flateyri að fólkið sem kom að skoða 
spurði varla „hvar er skólinn?“ enda 
er umhverfið allt ein kennslustofa. 
Það er það sem gerir þennan skóla 
einstakan.“

Umsækjendur eru á aldrinum 18 
til 62 ára og koma frá hinum ýmsu 
stöðum, jafnvel alla leið frá Singapúr, 
að sögn Helenu. Hér verður fólk með 
mastersgráður, grunnskólapróf og 
allt þar á milli og kemur á ólíkum 
forsendum. Nokkrir hafa átt erfitt 
með að taka próf, eru með lesblindu 
eða líður almennt ekki vel í skóla-
kerfinu. Aðrir eru á milli mennta-
skóla og háskóla og langar í eitt-
hvert óhefðbundnara nám við nýjar 
aðstæður. Svo er fólk sem er komið 

Umhverfið allt ein kennslustofa

Helena hefur farið víða um heiminn en henni finnst það alger forréttindi að fá skólastjórastarf á Flateyri. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Anna Sigríður og Helena eru einu föstu starfsmennirnir við Lýðháskólann.

Kennsluaðstaðan verður í félagsheimilinu og líka á efri hæð kaupfélagshússins.

Litlu húsin sem notuð eru fyrir ferðamenn á sumrin fyllast brátt af skólafólki. 

Ef skólabjalla er í  
Lýðháskólanum á  
Flateyri mun hún 
glymja næsta laugar-
dag, jafnvel berg-
mála í fjöllunum  
við Önundarfjörð.  
Þá verður skólinn 
settur í fyrsta skipti.

ágætlega á veg í lífinu en vill kannski 
bara aðeins brjóta það upp og finna 
annan takt.“

Helena segir fyrsta nemandann 
mættan á svæðið þótt skólastarf sé 
ekki hafið. „Ung kona að sunnan 
kom hingað tímanlega svo börn 
hennar tvö gætu hafið sitt nám í 
grunnskólanum. Hún er algerlega 
mögnuð. Ekki nóg með að hún 
kæmi keyrandi hingað í litlum bíl 
með börnin heldur var hún búin að 
vera mánuð í tjaldferðalagi með þau 
um Ísland, stundum í brjáluðu veðri. 
Ég sá hana á fésbókinni. Þá var hún 
norður á Ströndum í 20 metrum á 
sekúndu, þrír tjaldhælar eftir og 
börnin steinsváfu í látunum!“

Á loftinu er huggulegt kaffihorn. 
„Hér borðum við skólafólkið einfald-
an morgunmat, hafragraut, brauð, 
jógúrt og slíkt. Svo er farið í skólann, 
sem er bæði hér á hæðinni og úti í 
félagsheimili, en hádegismatur er 
borðaður á neðri hæð þessa húss, í 
mötuneyti sem Ísafjarðarbær rekur.  
Heimavistin er svo í litlu húsunum 
sem notuð eru fyrir ferðamenn á 
sumrin, þar er allt til alls til að halda 
heimili. Nemendur leigja þar, sumir 
deila herbergi, aðrir eru með sér-
herbergi og enn aðrir taka heil hús á 
leigu því þeir koma með fjölskyldur.“

Helena er klínískur sálfræðingur 
að mennt og hefur undanfarin þrjú 
ár verið í hjálparstörfum úti um allan 
heim. Hún kveðst líta á þetta nýja 
skólastjórastarf sem einstök forrétt-
indi. Átti hún kannski hugmyndina 
að skólanum?

„Nei, alls ekki. Þetta er gömul 
hugmynd hér á Flateyri sem ekkert 
varð úr á þeim tíma sem hún kom 
upp fyrst. En góð hugmynd, ekki síst 
vegna þess að lýðháskólar eru mjög 
tengdir þeim samfélögum sem þeir 
eru í og hugmyndin er sú að þeir 
bæði gefi og taki frá þeim.“

Kennarar úr öllum áttum
Eins og sést á heimasíðu skólans eru 
kennararnir með ólíkan bakgrunn, 
einn veit allt um veiðar og vinnslu, 
annar er gagntekinn af útivistar-
áhuga, þriðji hefur ástríðu fyrir mat 
og umhverfisvernd og sjálfbærni 
brennur á þeim fjórða. Þar eru frum-
kvöðull, rithöfundur, leikstjóri, ljós-
myndari, hönnuðir, leiðsögumenn, 
bændur og kvikmyndagerðarfólk, já 
titlarnir eru margir og fjölbreyttir.

„Við erum ekki að sökkva okkur 
ofan í lestur fræðibóka og kenninga 
heldur er námið meira verklegt og 
byggt upp þannig að nemendur öðl-
ist þekkingu á ákveðnum viðfangs-
efnum gegnum reynslu. Við leggjum 
áherslu á að bjóða upp á ólík nám-
skeið þannig að nemendur fái fjöl-
breytta möguleika til að spreyta sig 
við mismunandi aðstæður með nýju 
fólki sem þeir kynnast. Við segjum 
gjarnan … svo miklu meira en bara 
skóli … því lýðháskóli er 24 stunda 
samvera. Við búum saman, borðum 
saman, vinnum saman og erum 
saman nánast öllum stundum. Nám-
skeiðin eru eitt en samfélagið sem 
við búum til verður lærdómur líka 
og lýðræðislegar ákvarðanir teknar 
um vissa hluti.“

Helena segir kennsluskrár geta 
riðlast af ýmsum ástæðum, vont 
veður sett strik í reikninginn – eða 
gott veður sem gaman sé að nýta til 
útivistar. „Við viljum vinna að því að 
kennararnir séu alltaf með plan B 
þannig að við getum hoppað út í eitt-
hvað nýtt og skemmtilegt,“ segir hún. 
„Það getur verið að sitja bara inni og 
horfa á bíómynd saman, skreppa út 
á sjó ef þannig aðstæður skapast, fara 
á tónleika hjá einhverjum sem alla 
langar að hlusta á eða kíkja á snjó-
flóð inni í firði sem vert er að skoða. 

Hver veit nema við viljum sleppa 
skóla einn dag til að skipuleggja ball 
sem við bjóðum öllum Vestfirðing-
um á,“ segir hún glaðlega. „Það er 
skóli í því.“

 

VIÐ ERUM 
EKKI AÐ 
SÖKKVA 
OKKUR OFAN
 Í LESTUR 
FRÆÐIBÓKA 
OG KENNINGA.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Haustlínan frá The North Face er komin.
Jakkar, peysur, úlpur og alls konar fleira skemmtilegt í Útilíf Kringlunni og Smáralind

HAUST 2018

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is

The North Face Thermoball
Einn Jakki fyrir allar aðstæður, frábær á götuna og í 
gönguferðina. Thermoball einangrun frá Primaloft.

Verð 29.990 kr.

The North Face Ventrix
Hlýr og vindtefjandi jakki með góðri öndun. 

Létt og góð einangrun fyrir útivistina í haust.
Verð frá 29.990 kr.
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– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
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Bókin um daginn þegar 
sólin stóð kyrr“ var 
auglýsingaslagorðið 
sem útgefandinn Mac-
millan Press notaði á 
vordögum árið 1950 

um glænýtt vísindarit. Verkið 
nefndist Worlds in Collision eftir 
rússneska höfundinn Immanuel 
Velikovsky. Bókin skaust á topp 
metsölulistans og vakti gríðarlegt 
umtal og athygli.

Ekki var við öðru að búast, enda 
setti höfundurinn fram æsilegar 
kenningar í verki sínu, bæði á sviði 
stjörnufræði og mannkynssögu. 
Velikovsky áleit að reikistjarnan 
Venus væri kornung og hefði brotn-
að frá Júpíter fyrir aðeins fáeinum 
árþúsundum. Um 1.500 fyrir Krist 
hefði plánetan svo farið fram hjá 
Jörðinni á leiðinni á núverandi 
sporbraut sína og hefði sá fundur 
haft gríðarlegar afleiðingar í för með 
sér – þannig hefði snúningur Jarðar 
stöðvast um tíma og það leitt til 
skelfilegra náttúruhamfara. Þessir 
tilflutningar himintunglanna hefðu 
haft afleiðingar á Jörðinni næstu 
tvö þúsund árin eða svo áður en ró 
komst á og núverandi skipan reiki-
stjarna festist í sessi.

Með þessari byltingarkenndu til-
gátu, taldi Velikovsky sig geta skýrt 
ýmis atriði sem þóttu sérkennileg 
varðandi Venus, en einnig mætti 
með þessu varpa nýju ljósi á sögu 
mannsins. Heimildir um ham-
farirnar miklu mætti finna í fjölda 
fornra menningarsamfélaga og 
þær hafi lifað áfram í goðsögum og 
endursögnum mann fram af manni.

Skemmst er frá því að segja að 
stjörnufræðiheimurinn hafnaði 
kenningum Velikovskys algjörlega. 
Hann var sakaður um að misskilja 
og rangtúlka rannsóknir stjarnvís-
indamanna. Engin ástæða væri til að 
ætla að Venus sé kornung pláneta, 
auk þess sem atburðarás sú sem lýst 
er í bókinni hefði aldrei gengið upp 
af fjölmörgum ástæðum. Var bóka-
forlagið harðlega gagnrýnt fyrir að 
gefa slíkar dellukenningar út eins og 
um alvöru vísindarit væri að ræða 
og gefa hugmyndunum þannig lög-
mæti í hugum fólks.

Svo fór líka að margir urðu til að 
leggja trúnað á hina frumlegu kenn-

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um magnaða sam-
særiskenningu.

ingu Rússans, þótt sérfræðingar 
skelltu skollaeyrum við henni. Til-
gátur af þessu tagi, sem svipta 
grundvellinum undan hefðbundn-
um skilningi fólks á fortíðinni, hafa 
löngum átt greiða leið að eyrum 
fjölda fólks. Má í því samhengi 
minnast feykilegra vinsælda afar 
fjarstæðukenndra hugmynda Sviss-
lendingsins Erichs von Däniken 
um að helstu menningarsamfélög 
fornaldar hafi verið sköpuð af geim-
verum. Áhrifa frá Velikovsky gætir 
enn í dag, með óbeinum hætti þó. 
Má þar nefna einhverja sérkenni-
legustu sagnfræðitilgátu seinni ára: 
hugmyndina um upplognu árin 297 
í mannkynssögunni!

Almanakið véfengt
Maður er nefndur Heribert Illig. 
Hann er Þjóðverji, fæddur árið 1947 
og lagði stund á fjölda ólíkra greina á 
sviði hug- og félagsvísinda í háskóla. 
Einkum var hann áhugasamur um 
sögu og menningu Egyptalands hins 
forna og það var á þeim vettvangi 
sem hann kynntist kenningum 
Velik ovskys.

Ein forsenda þess að tilgáta þess 
rússneska gengi upp var sú að for-
sögulegar frásagnir af stórkostlegum 
náttúruhamförum frá ólíkum menn-
ingarsamfélögum væru allar frá sama 
tíma. Í sumum tilvikum var auðvelt 
að hnika atburðum fram og aftur í 
sögunni, svo sem þegar kom að frá-
sögnum Gamla testamentisins af 
syndaflóðinu, grískum arfsögnum 
um eyðingu Atlantis og öðrum 
viðlíka atvikum. Málið vandaðist 
nokkuð þegar kom að samfélögum 
með lengri skrásetta sögu – og þá sér-
staklega Egyptalandi.

Velikovsky greip til þess ráðs að 
hafna viðteknum hugmyndum um 
egypska sögu og tímarás atburða. Til 
að kenningar hans gengju upp, hlutu 
nákvæmar kóngaraðir með ártölum 
sem náðu óralangt aftur í tímann að 
vera uppspuni og tilbúningur. Hinn 
ungi Illig sökkti sér ofan í þessi fræði 
og varð furðulostinn yfir því hvað 
margt í tímatalsútreikningum um 
sögu Egypta virtist standa á veikum 
fótum. Sáralitlar heimildir var að 
finna um mörg hundruð ára tímabil, 
þar sem treysta þurfti orðum örfárra 
sagnaritara. Niðurstaða hans varð sú 
að þegar kæmi að skilningi á fortíð-
inni værum við ofurseld frásögnum 
fáeinna manna sem hæglega gætu 
falsað söguna sjálfum sér í hag.

Illig freistaði þess að umrita sögu 
Egyptalands með því að endurskoða 
viðtekna tímaása. Skrif hans um 
þessi efni vöktu nokkra athygli en 

sannfærðu fáa. Hins vegar urðu þau 
til þess að koma honum í samband 
við aðra fræðimenn og sagnfræði-
grúskara sem rannsökuðu tímatal í 
leit að villum eða samsæri.

Um miðjan níunda áratuginn hóf 
Illig að kynna sér falsanir á miðalda-
skjölum, en vísbendingar virtust 
um að fjöldi slíkra skjala væri miklu 
eldri en atburðirnir sem þau áttu að 
lýsa. Ef þær tilgátur reyndust réttar 
var eitthvað verulega skrítið á seyði. 
Hvernig gátu skrifarar miðalda sagt 
svo nákvæmlega fyrir um óorðna 
atburði og hvaða tilgangur gat verið 
í því að falsa skjöl sem ekki kæmu að 
gagni fyrr en mörgum öldum síðar?

Þótt Illig væri fráleitt neinn sér-
fræðingur um evrópska miðalda-
sögu, sannfærðist hann skjótt um 
að fiskur lægi undir steini. Á sama 
hátt og tímaás fornegypskrar sögu 
væri seinni tíma tilbúningur, tók 
hann að gruna að krukkað hefði 
verið í tímatal miðaldamanna. Ef til 
vill væri saga Evrópu öllu styttri en 
flestir teldu?

Illig hóf að leita að vísbendingum 
um stórkostlegasta samsæri allra 
tíma og fljótlega virtust þær koma í 
ljós ein af annarri. Árið 1582 hafði 
gregoríanska dagatalið tekið gildi 
í stað eldra dagatals sem kennt var 
við Júlíus Sesar. Við þá breytingu var 
tíu dögum sleppt úr almanakinu til 
að leiðrétta skekkju miðað við gang 
sólar. Samkvæmt útreikningum 
Illigs hefðu dagarnir þó þurft að vera 
fimmtán, sem væri skýr vísbending 
um að maðkar væru í mysunni.

Langstærsta samsærið
Eftir því sem Illig kynnti sér betur 
sögu miðalda, þeim mun augljósara 
fannst honum misræmið milli þess 
hversu ríkar heimildir og fornminjar 
mætti finna frá fornöldinni annars 
vegar og tímabilinu eftir árið 1000 

hins vegar samanborið við fyrri 
hluta miðalda. Lengi hafði verið 
talað um hinar „myrku miðaldir“ 
     sem langt tímabil stöðnunar og lít- 
      illa framfara á sviði lista og vís- 
          inda. Ýmsir höfðu reynt að skýra 
          hvernig á þessu viðburðasnauða 
     skeiði stæði, en nú taldi Illig sig 
    hafa fundið svarið: miðaldir hefðu í 
raun verið miklu styttri en talið væri. 
Árin 614 til 911 hefðu aldrei átt sér 
stað!

Samkvæmt kenningunni höfðu 
páfinn í Róm, keisari hins heilaga 
rómverska ríkis og páfi austróm-
versku kikjunnar í Býsans gert með 
sér samsæri seint á sjöundu öld um 
að breyta almanakinu og færa það 
fram um nærri 300 ár. Það hafi í raun 
ekki verið eins flókið og ætla mætti, 
þar sem nær allir menntamenn 
þeirrar tíðar hafi verið í þjónustu 
þeirra. Allir munkar og aðrir kirkj-
unnar þjónar hafi fengið fyrirmæli 
um að láta eins og 297 ár hefðu liðið 
í raun og veru og taka mið af því í 
öllum sínum skrifum.

En hver væri ávinningurinn með 
slíku samsæri? Jú, frá upphafi höfðu 
Kristnir menn beðið endurkomu 
Krists og dómsdags í kjölfarið. Þau 
ragnarök höfðu látið eftir sér bíða, en 
ýmsir bundu vonir við að til tíðinda 
drægi á þúsund ára afmæli Jesú. Til 
marks um þá trú má nefna að tals-
verður kippur hljóp í kristniboð 
þegar líða tók að árinu 1000, eins og 
kristnitaka á Íslandi og í Rússlandi 
eru til marks um. Tilgáta Illigs er því 
sú að kirkjuhöfðingjarnir hafi viljað 
tryggja að þeir yrðu á valdastóli þegar 
hið örlagaríka ár 1000 rynni í garð.

Það að bæta þremur öldum við 
mannkynssöguna fól einnig í sér 
margháttuð tækifæri fyrir valdhafa, 
sem gætu þar með spunnið í eyð-
urnar að eigin hentugleika. Og þar 
komum við einmitt að hinu aðal-
atriðinu í kenningunni: tilvist Karla-
magnúsar, fyrsta keisara hins heilaga 
rómverska ríkis.

Illig leit svo á að frá því um 614 til 
valdatöku Karlamagnúsar árið 768 
ríkti nær ærandi þögn í sögunni. Þá 
tæki við nærri hálfrar aldar tímabil 
stórtíðinda allt til dauða keisarans 
og því næst væri hálfgerð ördeyða 
næstu öldina. Samkvæmt samsæris-
kenningunni væri þetta afskaplega 
ósennileg framvinda. Sögurnar af 
Karlamagnúsi væru svo stórkost-
legar og lýstu slíkum afrekum að þær 
hlytu að vera upplognar með það að 
markmiði að styrkja valdakröfur 
hinna meintu afkomenda stríðs-
höfðingjans.

Áhugavert er að sjá hvernig Illig 
túlkaði skort á heimildum og ofgnótt 
þeirra jöfnum höndum sem rök 
fyrir tilgátum sínum. Er það raunar 
almennt einkenni á höfundum sam-
særiskenninga.

Gloppurnar í kenningunni um 
almanakssamsærið mikla eru marg-
ar og stórar. Þannig hefur verið bent 
á að tilgátan haldi varla vatni þótt 
aðeins sé horft til sögu Vestur-Evr-
ópu, líkt og Illig gerði að mestu. Séu 
önnur svæði tekin með í reikninginn 
komi enn betur í ljós hversu fráleitt 
sé að tala um þriggja alda eyðu í 
mannkynssögunni.

Sagnfræðingar hafa almennt ekki 
talið hugmyndina svaraverða og líta 
frekar á hana sem tilbúning ætlaða 
fyrir æsifréttablöð en alvöru innlegg 
í fræðilega umræðu. Sjálfur telur Illig 
þetta afskiptaleysi þó bara sönnun 
þess að sérfræðingarnir treysti sér 
ekki til að hrekja rök hans og stað-
festingu á ágæti tilgátunnar. Það er 
nánast ómögulegt að kveða niður 
góða samsæriskenningu.

Er árið 
  1721 
 núna?

… KRUKKAÐ HEFÐI 
VERIÐ Í TÍMATAL 
MIÐALDAMANNA.
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MJÓLKURBIKAR KARLA
ÚRSLIT
Í DAG 18:45
LAUGARDALSVÖLLUR



Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Tómas Sæmundsson

skipstjóri,
lést að Hrafnistu í Reykjavík 

miðvikudaginn 12. september. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

                                              þriðjudaginn 18. september kl. 13.00.

Rannveig Reymondsdóttir
Magnús Örn Tómasson Oddný Halldórsdóttir
Einar Björn Tómasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku hjartans vinir og vandamenn.
Hugheilar þakkir til allra sem sýndu 

okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa,
Arnfinns Friðrikssonar

 ökukennara.
„Kærleikurinn er sterkasta aflið sem til er í heiminum og 
þó jafnframt hið hógværasta sem unnt er að hugsa sér.“ 

(Mahatma Gandhi)

Steinunn Pálsdóttir
Sólveig Þóra Arnfinnsdóttir Guðmundur Jóhann Gíslason
Friðrik Páll Arnfinnsson Ragnheiður Vala Arnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Jón G. Bjarnason,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Innilegar þakkir til allra sem  
sýndu okkur samúð, hlýhug  
og styrk við andlát og útför  

eiginkonu minnar,
Ölfu Malmquist

Fyrir hönd aðstandenda,
Pálmi Sveinsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

Gísli Magnússon
frá Frostastöðum, til heimilis að 

Freyjugötu 28, 
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi, þriðjudaginn 11. september. 
                                   Útförin fer fram frá Fossvogskirkju,  

                                    föstudaginn 21. september kl. 13.00.

Ólöf Arngrímsdóttir
Magnús Halldór Gíslason Sólveig Þrándardóttir
Jóda Elín Valgerður Margrétardóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Ásdís Magnúsdóttir
lést á Ullerntunet sykehjem í Osló 

föstudaginn 31. ágúst. Bálför hennar  
fór fram í Osló miðvikudaginn  

12. september.

Minningarathöfn í Reykjavík verður auglýst síðar.

Börn, tengdabörn og barnabörn.

Bílddælingurinn Jón Kr. 
Ólafsson er staddur hér 
syðra þessa dagana, „í hinni 
konunglegu borg“, eins og 
hann orðar það. Hann lætur 
bara vel af sér. „Veðrið er 

himneskt. Það er líklega verið að bæta 
okkur upp þetta sumar sem aldrei kom,“ 
segir hann. Kveðst búinn að reka tón-
listar safn í átján ár á Bíldudal og aldrei 
hafa kynnst öðru eins aðsóknarleysi. 
„Það kom ekki sála í safnið. Íslendingar 
fóru náttúrlega ekkert vestur á firði í 
svona veðurfari, þeir héldu sig ýmist fyrir 
austan í sumar eða bara í Hollywood.“

Þegar Jón er spurður hvað sé annars 
títt, kemur fréttin: „Ég er að fara að gefa 
út, ja, líklega lokadiskinn minn – ein-
söngslög sem tekin voru upp þegar ég 
var þrítugur. Ég söng lögin inn í Ríkis-
útvarpinu við undirleik Ólafs Vignis 
Albertssonar píanóleikara. Við æfðum 
í tvo mánuði. Þetta var alvöru og ekkert 
verið að kasta til höndum.“

Hann segir það hafa verið Svavari 
Gests að þakka að þessar upptökur 
útvarpsins fóru ekki á haugana, eftir 
að búið var að nota þær í þætti hjá Jóni 
Gunnlaugssyni. „Næst þegar ég kom til 

Reykjavíkur hitti ég Svavar. Hann var 
þá með sitt útgáfufyrirtæki og ég plötu-
sölumaður hjá honum. Ég kom til hans 
á lagerinn og það fyrsta sem hann sagði 
var: „Ég er nú búinn að hlusta á þessar 
frábæru upptökur með þér, góði, og ég 
ætla bara að segja það strax að þetta 
verðum við að gefa út á plötu – núna.“ 
Svo gerði hann það, gaf efnið út á vínyl-
plötu 1983. Það var stór plata sem hét 
Ljúfþýtt lag.“

Jón segir dægurlög hafa verið í bland 
við hin klassísku á vínylplötunni en 

nú verði bara klassík og ekkert annað. 
Hann hafi orðið að láta endurvinna 
upptökurnar, svo þurfi að senda þær 
til útlanda. Diskurinn eigi að heita Jón 
Kr. Ólafsson í 60 ár, enda séu 60 ár frá 
því hann steig fyrst á svið. En hvenær 
er von á diskinum? „Hann gæti komið 
út eftir miðjan nóvember. Ég er ekkert 
að stressa mig of mikið. Verð kannski 
á ferðinni hér aftur í byrjun nóvember 
og þá væri gott ef þetta yrði komið. Það 
er nú ekki það þægilegasta í heimi að 
stjórnast í svona hlutum gegnum síma 
vestan af Bíldudal.  Ég er nefnilega forn-
gripur sem er ekki með tölvu.“

Safnið hans Jóns heitir Melódíur 
minninganna og á liðnu vori segir hann 
kunningja sinn, Ingimar Oddsson, hafa 
gefið út plötu með sama nafni, honum til 
heiðurs. „Ingimar tileinkaði mér diskinn 
sinn á þeim forsendum að ég væri búinn 
að gera svo mikið fyrir íslenska tónlist. 
Hann gat látið það vera.“

Heyrðu, nú þarf ég að senda til þín 
ljósmyndara, segi ég. „Já, en ég þarf að 
fara fyrst niður í STEF og svo aðeins að 
laga mig til svo ég verði ekki alveg eins 
og rifinn upp úr svelli.“
gun@frettabladid.is

Fyrst á svið fyrir 60 árum
Jón Kr. Ólafsson söngvari vinnur að útgáfu geisladisks. Þar flytur hann klassísk lög sem 
tekin voru upp fyrir 40 árum, við undirleik Ólafs Vignis Albertssonar píanóleikara.

„Veðrið er himneskt. Það er líklega verið að bæta okkur upp þetta sumar sem aldrei kom,“ segir Jón. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það kom ekki sála í 

safnið. Íslendingar fóru 

náttúrlega ekkert vestur á firði 

í svona veðurfari, þeir héldu sig 

ýmist fyrir austan í sumar eða 

bara í Hollywood.
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Sendum okkar innilegustu þakkir 
til ættingja og vina nær og fjær fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug vegna 

andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristínar Pálsdóttur 
frá Hjarðarbóli í Eyrarsveit. 

Sérstakar þakkir sendum við starfsmönnum á Kríulundi, 
Hjúkrunarheimili Hrafnistu í Boðaþingi,  

fyrir einstaka hlýju og umhyggju.

Pálmar Einarsson Elín Snorradóttir
Sigríður Einarsdóttir Hallbjörn Þorbjörnsson
Jakobína Hrund Einarsdóttir Guðlaugur Einarsson
Sædís Einarsdóttir Magnús Jónasson
Svandís Einarsdóttir Kristján J. Kristjánsson
Svava Einarsdóttir Birgir Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og  
vinarhug við andlát og útför 

eiginmanns, föður, bróður og mágs,
Guðmundar Boga Breiðfjörð

blikksmiðs,  
Laugateigi 27.

Innilegar þakkir til starfsfólksins í Fríðuhúsi og 
bílstjóranna á þeirra vegum fyrir hlýhug og góða samveru.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Bertha Ragnheiður Langedal

Ástkær móðir okkar, systir, 
tengdamamma, amma og langamma,

Ingibjörg Sumarliðadóttir 
frá Viðvík á Hellissandi,

lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Brákarhlíð miðvikudaginn 

12. september. Útförin fer fram frá 
Borgarneskirkju fimmtudaginn 20. september klukkan 12.

Helga Nína Svavarsdóttir   Ingi Þ. Ólafsson
Svava Björg Svavarsdóttir   Guðmundur V. Guðsteinsson
Svana Sumarliðadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Við þökkum auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar

Svövu Sveinsínu 
Sveinbjörnsdóttur
  frá Hnausum í Þingi, 

    Fellsmúla 2, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Heimaþjónustu Reykjavíkurborgar og Viðeyjarstofu á 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir góðan stuðning og prýðilega 

umönnun um árabil. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Ólafur R. Dýrmundsson

Jórunn S. Sveinbjörnsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín Nilsen Beck 
Sóltúni 13, Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum, þriðjudaginn 
11. september. Útför fer fram frá 

Bústaðakirkju, þriðjudaginn  
25. september kl. 15.00.

Sigurður Jónsson
Inga Sigurðardóttir Þórður Þórðarson
Jón Örn Sigurðsson Ragnheiður Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 

útför ástkærs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigþórs B. Sigurðssonar
Klapparstíg 35, Reykjavík.

Kolbrún Ágústsdóttir 
G. Birna Sigþórsdóttir 
Bylgja B. Sigþórsdóttir 
Sigurður Már Sigþórsson

tengdadóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  

og útfarar elsku föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Eyjólfssonar
Veghúsum 1.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Heimahlynningar og líknardeildar LSH í Kópavogi fyrir 

einstaka umönnun og hlýju.

Guðmundur Kr. Guðmundss.  Sandra Rut Gunnarsdóttir
Margrét Erla Guðmundsd.  Halldór H. Sigurðsson
Eyjólfur Brynjar Guðmundss.  Idania Guðmundsson
Ágúst Ingi Guðmundsson  Anna Gunnlaugsdóttir
Hulda Björk Guðmundsdóttir  Þór Eiríksson
Hanna Guðrún Kristinsdóttir  Pétur Hjaltested
Guðleifur Ragnar Kristinsson
Heiðrún Gunnarsdóttir  Ágúst Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og vinarhug við andlát  

ástkærs eiginmanns míns,  
besta vinar, föður okkar,  

tengdaföður og afa,
Helga Frímanns Jónssonar

stýrimanns.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Fríða Friðgeirsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma

og langamma,
Hrafnhildur Magnúsdóttir

Neðstaleiti 8, Reykjavík,
lést á Landakoti föstudaginn 

7. september síðastliðinn. Útförin fer 
fram fimmtudaginn 20. september frá Bústaðakirkju og 

hefst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á minningarkort Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa á 

vefsíðunni www.oddfellow.is (neðst á síðunni).

Guðmundur Pálsson  Ragnheiður Þóra Kolbeins
Auður Pálsdóttir  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson
Guðbjörg Pálsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Þorleifur Finnjónsson
múrarameistari, 

Bjarkardal 2, Reykjanesbæ,
lést 11. september. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
                                             miðvikudaginn 19. september kl. 15.

Maria Finnjónsson
Bjarni Þorleifsson Edda Björt Edwinsdóttir
Sveinn Þorleifsson Margrét Svandís Þórisdóttir 

og afabörn.

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,
Jóhannes M. Lange

Víðihvammi 28, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi föstudaginn 7. september.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að  

ósk hins látna.

Ólafur Á. Lange  Sigrún Guðgeirsdóttir
Kristján R. Lange  Jenný G. Jensdóttir
Hannes Jóhannesson  Lucia Guðmundsdóttir
Kolbrún Lange
Lilja G. Lange

afabörn og langafabörn.

Okkar ástkæri sonur, bróðir,  
mágur og frændi,

Agnar Þórisson
Naustabryggju 17, 

Reykjavík,
lést 12. september. Útförin fer fram frá 

       Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
19. september kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlegast 

afþökkuð en þeim er vildu minnast hans er bent á 
Langveik börn.

Lára Guðmunda Vilhjálmsdóttir
Linda Kristín Pálsdóttir Kjartan Reynir Hjaltason
Hildur Þórisdóttir Bjarki Borgþórsson
Ester Rut Þórisdóttir Sigvaldi Fannar Jónsson
Eva María Lárudóttir Ísak Líndal

og frændsystkin.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hulda Inger Klein 
Kristjánsson

Hjallaseli 55, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð  

           4. september. Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju mánudaginn 17. september kl. 11.

Sophus Klein Jóhannsson Áslaug Ingólfsdóttir
Brynja Jóhannsdóttir Rúnar Gíslason
Ottó Ragnar Jóhannsson Pálmey Jóhannsdóttir
Hjördís Jóhannsdóttir Elín Margrét Jóhannsdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og styrk við 

andlát og útför sonar míns og bróður,
Þorsteins Kristins 

Stefánssonar
Lokastíg 4, Dalvík.

     F.h. aðstandenda,
     Rannveig Anna Guðmundsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhannes Pálmi Ragnarsson
Kjarrmóa 11, Selfossi,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 
þriðjudaginn 11. september.

Ragnhildur Óskarsdóttir
Guðný Ósk Pálmadóttir Jón V. Albertsson
Ragnar Waage Pálmason
Kolbrún Rut Pálmadóttir Páll Geirdal Elvarsson
Gyða Waage Pálmadóttir Ásgeir Benónýsson
Guðni Gestur Pálmason Anna Berglind Svansdóttir
Sandra Ósk Pálmadóttir Bjarni Unnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, 
Sverrir Scheving 

Thorsteinsson 
jarðfræðingur,

lést 8. september síðastliðinn. 
Útförin fór fram í kyrrþey þann  
13. september frá Hafnarkirkju.

Þorsteinn Scheving Thorsteinsson
Brynhildur Scheving Thorsteinsson

Árni Scheving Thorsteinsson

Okkar ástkæra móðir,  
tengdamóðir, amma  

og langamma,
Bjarnhildur Helga 

Lárusdóttir
Fróðengi 3,

lést þann 12. september síðastliðinn. 
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ragnheiður María Guðmundsd. Ragnar Ágúst Eðvaldsson
Bjarnhildur Helga Ragnarsd. Magnús Ingi Finnbogason
Þórunn Magnea Ragnarsd.
Eðvald Ágúst Ragnarsson
Jóhanna Dís Magnúsdóttir
Magnús Ingi Magnússon

Ástkær eiginmaður minn, faðir, bróðir, 
afi, tengdasonur og stjúpfaðir,

Ragnar Guðmundur 
Gunnarsson

blikksmiður,
lést á heimili sínu 24. ágúst sl.  

Útförin fer fram frá Þorlákshafnar- 
kirkju þriðjudaginn 18. september kl. 14.00.

Barbara Þóra Kjartansdóttir
Ragnar Ingi Ragnarsson
Gunnar Þór Ragnarsson
Sigríður Ingibjörg Gunnarsdóttir

og fjölskylda.



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtast leiðbeinandi fyrirbæri. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 21. september næstkomandi á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „15. september“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Þú og ég og 
allt hitt eftir Catherine Isaac 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku voru Maggý og 
Helgi, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
S Ó L B E R J A R S A F T

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Bikarúrslit Bridgesambands Íslands 
voru spiluð um síðustu helgi. Í 
undanúrslitunum áttust við sveitir 
Kópavogs 1 og Vopnabræður ann-
ars vegar og Kristján Blöndal og 
Hótel Hamar hins vegar. Kópavogur 
1 vann nauman sigur 115-112 og 
sveit Kristjáns Blöndal vann 125-96. 
Það voru því sveitir Kópavogs 1 og 
Kristjáns Blöndal sem áttust við 
í úrslitaleiknum sem var 64 spil. 
Kópavogur 1 byrjaði betur og vann 
3 fyrstu loturnar af 4. Þær fóru 
48-22, 37-34 og 31-24 og allt leit út 

fyrir sigur Kópavogs 1. En spilarar 
í sveit Kristjáns Blöndal voru ekki 
á því og unnu síðustu lotuna stórt 
65-17 og leikinn 145-33. Þeir unnu 
því bikarkeppnina. Spilarar í sveit 
Kristjáns Blöndal voru auk hans 
bræðurnar Birkir og Steinar Jóns-
son, faðir þeirra Jón Sigurbjörnsson 
og spilafélagarnir Guðmundur 
Baldursson og Steinberg Ríkharðs-
son. Eftirfarandi spil kom fyrir í 
úrslitaleiknum. Slemma var spiluð 
á báðum borðum í NS. Austur var 
gjafari og AV á hættu:

Á borðinu þar sem bræðurnir Birkir og Steinar voru NS 
enduðu sagnir í 6 gröndum. Útspilið var  og sagnhafi svín-
aði strax  og gaf síðan 1 slag á . Sagnhafi gat lagt upp 
fyrir 12 slagi. Á hinu borðinu enduðu sagnir í 6 laufum sem 
var slemma með allt aðrar forsendur. Þar var útspilið einnig 
spaði. Sagnhafi tók trompin og gaf strax slag á . Vörnin 
spilaði áfram spaða og allir spaðarnir teknir. Þá kom  á ás 
og trompin tekin í botn. Síðan kom  og KD tekin. Þegar 
liturinn brotnaði ekki þá var  spilað. Austur setti lítið 
spil og sagnhafi fór upp með ás í þeirri von að vestur væri 
þvingaður í litnum. En austur átti kónginn og slemman fór 1 
niður. Það var 14 impa gróði til sveitar Kristjáns Blöndal.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Capablanca átti leik gegn Tanarov í 
New York árið 1918.

Hvítur á leik
1. Rh6+! Kh8 2 Dxe5! Dxe5 3. 
Rxf7+! 1-0. Fyrri hluti Afmælis-
móts Hróksins fór fram í gær þegar 
fjórar fyrstu umferðirnar voru 
tefldar. Mótinu lýkur í dag með 
seinni fjórum umferðunum. Áhorf-
endur velkomnir í Ráðhúsið.
www.skak.is:  Allt um Afmælismót 
Hróksins. 

LÁRÉTT 
1 Treysti á að hlutfall ummáls 
og þvermáls sé vopn (7)
10 Grilla hreyfla og suðuvélar 
(12)
12 Fast á hæla bomsu er verra, 
segir fagmaður (9) 
13 Kvelja jafnan sama leiðin-
lega gaurinn (7)
14 Held að íslenski cornetto-
ísinn sé sá allra besti (9)
15 Er með bíl í rekstri þótt hillur 
dugi (6)
16 Drangar og eiði? Hvort 
tveggja er banvænt (7)
17 Þessir ákveðnu dallar eru 
ekki vænlegir til siglinga (9)
18 Bergmálshaf rannsakað með 
samnefnd tæki að vopni (6)

19 Glæpur var framinn utan við 
ögn (7)
23 Er þessi fauti enn í mót-
mælum og rugli? (8)
27 Rómurinn bergmálar blaður 
um blikk (7)
31 Mínar eru vísurnar, það er 
alveg víst (7)
32 Legg lélegt vopn að jöfnu 
við endaþarm (8) 
34 Krupu fyrir brall og 
brenglun (5)
35 Hin múruðu leiði eru yfir-
gnæfandi (7)
36 Ef þið mætið öll í einu 
verður allt liðið á staðnum (10)
37 Reykjavíkurlirfa – nýr gaman-
leikur á gömlum grunni (5)
38 Tel að tal um teygjó og 

brennó sveipi mann fortíðarþrá 
(7)
39 Knúðum það fram sem við 
óðum yfir á skítugum skónum 
(10)
42 Sjónvarps-sápan lifir á 
ruglinu en hléið getur drepið 
hana (5)
45 Viltu að ég ræði um ávexti 
við öfgamennina? (10)
48 Er ungarnir umkringja þetta 
lið verður barnadeildin að 
bjarga því (11)
49 Kjaftskrakkinn hefur enn 
ekki orðið efni í söng (8)
50 Verðum fræðslu helst að liði 
með framleiðslu á skólabókum 
(13)
51 Af föstu og fyrirsjáanlegu 

fólki (8)
LÓÐRÉTT 
1 Viljirðu frið í bili, þrýstu þá á 
þennan hnapp (9)
2 Þessi ákveðna öndvegisæð 
flýtir för matarins (9)
3 Óð gæta að æstum (7)
4 Nörruðu fé út úr einföldu 
fólki (9) 
5 Hví ætli ávextir á víðavangi 
pirri fólk? (8)
6 Látum toppgaur ráða úr-
slitum (8)
7 Fer í kringum skáldaðar en 
samþykktar reglur (8)
8 Kólf snerru má rekja til 
íþróttar (9)
9 Reka þetta grey úr mínum 

árgangi út af dýrslegri pest (9)
11 Fljótur að skóta rótum 
meðal strátoppa (8)
20 Uppfærum forn gildi (8)
21 Hinkruðu eftir hausum 
aldraðra fífla (9)
22 Þau tala um jafnt um Skrafl 
sem Kröflu (9)
24 Þessi vísbending þolir að 
vera varpað fram áður en hún 
verður til skammar (12)
25 Klessubíll eða ekki – hver 
ræður við það? (7)
26 Hef sett hinn látna á sinn 
stað, enda er málið mér skylt (7)
28 Vænti góðs afla neðan nauta 
og sauða (8)
29 Hrynjandi erindi fyrir músík-
ölsk merki (8)

30 Fyrirmynd víkinga og miss-
era í menntó (8)
33 Ræktaði spark í nikkeli og 
fjaðrandi fíneríi (10)
40 Ormur í u-beygju er hrein 
dásemd! (6)
41 Ránöryggi tryggja að lending 
fæst í þetta nafn (6)
43 Mun fljót duga til að gleði 
verði við völd? (6)
44 Þetta er ekkert útnes, þvert á 
móti – og þó (6)
45 Nýtir nef sitt þótt það fari úr 
skorðum (5)
46 Það mun geisla af þessu við-
biti um ókomna tíð! (5)
47 Tel kríu bæta það sem vantar 
á hænu- (5)

Norður
ÁK6
KD87
1075
K98

Suður
D8
Á5
ÁDG6
Á10652

Austur
G103
1096
K9432
G4

Vestur
97542
G432
8
D73

STÓR SIGUR Í SÍÐUSTU UMFERÐ

9 3 8 2 4 5 1 7 6
1 4 7 6 3 8 9 5 2
2 6 5 9 7 1 4 8 3
4 7 2 1 9 3 5 6 8
8 9 3 5 6 7 2 1 4
5 1 6 8 2 4 3 9 7
6 2 4 7 5 9 8 3 1
7 5 1 3 8 2 6 4 9
3 8 9 4 1 6 7 2 5

9 2 6 3 4 7 1 5 8
7 1 3 8 5 6 2 9 4
8 5 4 9 1 2 6 3 7
4 8 7 1 3 9 5 6 2
1 6 2 4 7 5 3 8 9
3 9 5 2 6 8 7 4 1
2 3 1 5 8 4 9 7 6
5 7 8 6 9 1 4 2 3
6 4 9 7 2 3 8 1 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5
3 4 5 2 9 6 7 8 1
6 7 9 5 8 1 2 3 4
4 8 7 6 5 2 3 1 9
5 6 2 3 1 9 8 4 7
9 1 3 7 4 8 5 2 6
2 9 4 8 6 7 1 5 3
7 3 6 1 2 5 4 9 8
8 5 1 9 3 4 6 7 2

2 9 8 3 5 6 4 1 7
3 1 6 4 9 7 2 5 8
5 4 7 8 1 2 3 9 6
6 2 9 5 3 8 7 4 1
4 7 3 9 6 1 5 8 2
1 8 5 2 7 4 9 6 3
9 3 1 6 2 5 8 7 4
7 5 4 1 8 3 6 2 9
8 6 2 7 4 9 1 3 5

3 1 5 9 2 6 8 4 7
2 9 4 3 8 7 5 6 1
6 7 8 4 1 5 9 2 3
4 5 6 7 3 9 1 8 2
7 8 9 1 4 2 3 5 6
1 2 3 5 6 8 7 9 4
8 3 1 6 9 4 2 7 5
9 6 7 2 5 3 4 1 8
5 4 2 8 7 1 6 3 9

3 9 5 8 1 6 7 2 4
4 7 6 9 2 3 8 5 1
8 1 2 4 5 7 3 6 9
1 5 8 2 3 9 4 7 6
9 4 3 6 7 5 1 8 2
2 6 7 1 4 8 5 9 3
7 8 4 3 9 2 6 1 5
5 2 1 7 6 4 9 3 8
6 3 9 5 8 1 2 4 7
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www.pier.is
SMÁRATORG - KORPUTORG - SELFOSS             
Gildir 13. sept - 19. sept. Gildir ekki með öðrum tilboðum. 

FEGRUM STOFUNA

MUNICH skenkur
79.920,-

79.920,- 47.920,- 34.930,-
MUNICH sjónvarpsskenkur
 

MUNICH hilla GORDES hilla 

ALLT AÐ 

30% 
AFSLÁTTUR AF 

SÓFUM
48.930,-

A

48.930,-
ARAN sófi
 

HELSINKI skenkur 
71.920,-

ALLT AÐ 
30% 

AFSLÁTTUR AF 
HÆGINDASTÓLUM

RUSSELL stóll
 75.000,- 90.000,- 60.000,-

FRÁBÆR VIKUTILBOÐ!

ADELINE skenkur
 

ADELINE skápur ZWETTL skápur
 

                     99.900,- 

99.900,-

ALLT AÐ 

30% 
AFSLÁTTUR AF 

STOFUHÚSGÖGNUM

59.900,- 49.900,-89.900,-

10.392,- 12.900,- 129.900,- 149.900,- 99.900,-

69.900,-



Útsölu
Útsölunni lý

Allt pallaefni á TAX FREE Allt pallaefni á TAX FREE

Skoðaðu 
tilboðin 
á husa.is

AFSLÁTTUR

Blöndunartæki

25-35%
AFSLÁTTUR

pottar og pönnur

30%

AFSLÁTTUR

Áltröppur

og stigar

ÁTTUR

öppur

stigar

20-25%
AFSLÁTTUR

ryksugur

20-30%

AFSLÁTTUR

hreinlætistækI

25-35% AFSLÁTTUR

smáraftæki

í eldhúsið

25%

AFSLÁTTUR
25%

LJÓS*

TTUR

S*AFSLÁTTUR

verkfæratöskur

30-40%20%
AFSLÁTTUR

VINNUFATNAÐUR
AFSLÁTTUR

olíufylltir 

rafmagnsofnar

20-35%

AFSLÁTTUR

GARÐVERKFÆRI

30%

35%
afsláttur

5.476kr
8.425 kr
Stingsög KS701PE3S
520W, framkast.
5246018

Verkfærataska
Topex, 18”.
5024805

41%
afsláttur

995kr
1.695 kr

50%
AFSLÁTTUR

True north 

Útivistarfatnaður

30%
afsláttur

Borvél 18V
2 stk., Li-ion 1.5Ah 
rafhlöður, hersla 40Nm.
5245567

h 
40Nm.

15.995kr
22.945 kr
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Allt pallaefni á TAX FREE Allt pallaefni á TAX FREE
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ÚTSALAN ER LÍKA

25%
AFSLÁTTUR25%

AFSLÁTTUR

lady málning

AFSLÁTTUR

harðparket Kaindl

25-40%
AFSLÁTTUR

VIÐARVÖRN 

og pallaolía

30%
AFSLÁTTUR

rafmagnsverkfæri

20-35%
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45%
afsláttur

Hekkklippur BEHTS301
500W, 50 cm, klippigeta, 22 mm, með 
möguleika á 35 mm sögun.
5083646

AFSLÁTTUR

af öllum 

pottaplöntum

25%
AFSLÁTTUR

riverdale vörur

30%
AFSLÁTTUR

hnífapör OG 

MATARSTELL

30%

laolí

AFSLÁTTUR

GJAFAVÖRUR, KERTI, 

LUKTIR O.FL.

25-30%

Hrærivél
Kitchen aid,hvít/mött.
1801041

21%
afsláttur

54.990kr
69.900 kr

Matarstell 12 stk.
Diskar, djúpir diskar.
2009000

30%
afsláttur

3.493kr
4.990 kr

7.995kr
14.495 kr



Listaverkið Sólveig Tinna Leifsdóttir, fjögurra ára, sendi 
okkur þessa mynd. Hún er í leikskólanum Hofi.

Valdimar Kári er byrjaður að plana 
stórafmælið á mánudaginn. En 
hvernig?

Við erum þrír strákar sem ætlum að 
halda upp á afmælin okkar saman 
og það er bíóafmæli. Við bjóðum 
öllum strákunum í árganginum 
okkar í Flataskóla.

Hvaða mynd ætlið þið að sjá? Hún 
heitir The House with a Clock in 
Its Walls og fjallar um strák sem er 
nýorðinn munaðarlaus og fer þá til 
frænda síns og konunnar hans. Þar 
kemst hann að því að frændi hans 
er seiðkarl.

Úúú … en spennandi. En hvað 
finnst þér skemmtilegast að læra í 
skólanum? Það er úr mörgu að velja 
en ég mundi segja stærðfræði. Mér 
finnst gaman í margföldun.

Ertu íþróttagaur líka? Já, ég er í 
Stjörnunni og æfi fótbolta og hand-
bolta til skiptis.

En hvað um skíði? Ja, ég æfi nú ekki 
á skíðum í Stjörnunni en fer oft að 
renna mér á veturna, ef snjór er. 
Hef farið til útlanda í skíðaferðir, 
bæði Austurríkis og Ameríku. Mig 
langar að læra á gönguskíði, eins og 
mamma, og líka prófa fjallaskíði, 
þá getur maður farið upp brekkur 
á skíðunum.

Hefurðu ferðast eitthvað í sumar? 
Já, ég fór til Majorka og er nýkominn 

heim. Ég fékk fullt af fötum, meira 
að segja afmælisgjöfina frá mömmu 
minni, það er nýr æfingabúningur 
Barselónaliðsins, hann er fjólu-
blár með grænum röndum niður 
axlirnar og niður á olnboga. Ég má 
ekki nota hann fyrr en eftir afmælið. 

Við fórum að skoða tvo kastala og í 
risa vatnagarð. Stærsta rennibrautin 
er rosaleg, svona 125 metra há. Ég 
var mjög stressaður, ég er sko pínu 
lofthræddur. Hinrik, bróðir minn 
er samt enn lofthræddari en ég dró 
hann í hana. Svo var ótrúlegt útsýni 
úr veitingastað sem við fórum á 
síðasta kvöldið, snekkjur og skútur 
og lítil eyja. 

Ég þurfti að plata mömmu svolítið 
í lokin til að við bræðurnir gætum 
komið henni á óvart, því hún átti 
afmæli. Ég bað hana að hjálpa mér 
að leita að klósettinu og þá gat Hin-
rik pantað eftirrétt með stjörnu-
ljósum.

Langar að prófa 
fjallaskíði
Valdimar Kári Örnólfsson er sprækur strák-
ur sem verður tíu ára eftir morgundaginn og 
ætlar að halda upp á það með vinum sínum.

Valdimar Kári æfir fótbolta og handbolta til skiptis. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STÆRSTA RENNI-
BRAUTIN ER ROSALEG, 

SVONA 125 METRA HÁ. ÉG VAR 
MJÖG STRESSAÐUR, ÉG ER SKO 
PÍNU LOFTHRÆDDUR.

„Þetta er nú meira vegg-
skriflið,“ sagði Kata, þar 
sem þau komu að hlaðinni 
steingirðingu. „Hér vantar 
nánast annan hvern stein,“ 
bætti hún við með fyrir-
litningu. „En hann er nú 
bara orðinn gamall,“ sagði 

Konráð
á ferð og flugi

og félagar 318

Getur þú 

hjálpað þeim að 

telja hvað vantar 

marga steina í 

vegginn?

?
?

?

Konráð. „Það gerir hann 
ekki endilega að vondum 
vegg, bara laslegum,“ bætti 
hann við. „Það vantar til 
dæmis ansi marga steina í 
þetta gat hérna fyrir 
framan okkur,“ sagði Kata 
og hélt áfram að úthúða 
veggnum. Konráð varð að 
viðurkenna að það vantaði 
jú ansi marga steina í þetta 
gat. „En við verðum að 
troða okkur í gegnum það 
ef við ætlum að komast 
eitthvað áfram,“ sagði Kata. 
„Spurning hvort það vanti 

það marga steina að við 
komumst í gegnum gatið,“ 
bætti hún við glottandi. 
Enda augljóst að auðvelt 
væri að komast í gegnum 
svona stórt gat án þess að 
þurfa að troða sér.

Lausn á gátunni

Það vantar níutíu og fjóra steina?
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OPIÐ ALLA DAGA kl. 10–19
Á FISKISLÓÐ 39

ALDREI 
MEIRA 
ÚRVAL 

MARK AÐURINN ER LÍK A Á NETINU: W W W.FORL AGID.IS | GJÖF F YRIR ALL A SEM KOMA 

190 kr.

490 kr.

990 kr.

990 kr.

990 kr.

199999999999

 Allt að 90% afsláttur

ÞORGRÍMUR 
ÞRÁINSSON 

LES UPP ÚR VÆNTANLEGRI  
BÓK UM HENRI  

SUNNUDAG KL.14

9.990 kr.
TAKMARKAÐ MAGN

GRILLAÐAR  PYLSUR OG DJÚSLAUGARDAG KL. 13

AÐURININNN ERER

n
d

a
n

d
ast.

st.

990 kr.KOOMSON – PAKKI



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Vaxandi austlæg átt í dag, 10-20 og rigning um landið sunnanvert síðdegis, 
hvassast undir Eyjafjöllum og suðaustanlands. Hægari og þurrt að kalla 
N-til fram á kvöld. Talsverð rigning SA-lands annað kv-kvöld. Hægara og 
úrkomuminna allra syðst seint um kvöldið. Fremur svalt í nótt en 5 til 10 
stiga hiti á morgun.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ertu viss um 
að þú sért 
á réttum 

stað?

Bókasafns- 
og bátaráð-
stefnan er í 

herberginu við 
hliðina.

Ég er á réttum stað. Allt 
síðan ég sá greinina um 

ykkur tvo í Nýju lífi hef ég 
safnað töppum og langað 

til að vera meðlimur.

Ég hef meira að 
seg ja klætt mig upp 

fyrir tilefnið.

Og akk-
úrat hérna 
vakna ég.

Gerðist 
þetta?

Já!

Hvert 
ætliði, 

strákar?

Ég ætla að 
hjálpa Pierce 
að mála her-
bergið hans.

Ef ykkur vantar nokkra 
bakka og rúllur þá eru 
nokkrar í bílskúrnum.

Bakkar og 
rúllur?

Ég veit 
aldrei hvað 
hann er að 

tala um.

Bolti! 
Bíbí! 

Áfram!

Hver 
heldurðu að 
fyrsta heila 
setning Lóu 

verði?

HÆTTU ÞESSU! Ég klaga!

ÉG GERÐI 
EKKERT!

Örugglega ein af 
þessum þremur. 

POWERSTATE™ mótor. 
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða

Sveigjanlegt rafhlöðu kerfi sem 
virkar með öllum Milwaukee ® 
M18™ rafhlöðum.

Verð 49.900 kr. (án rafhlöðu)

POWERSTATE™ mótor. 
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða

Sveigjanlegt rafhlöðu kerfi sem 
virkar með öllum Milwaukee®

M18™ rafhlöðum.

Verð 49.900 kr. (án rafhlöðu)

M18 FCS66 
Alvöru hjólsög 
frá Milwaukee 

vfs.is

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á VEFSÍÐUNNI OKKAR
www.skornirthinir.is

ÖRUGG SKREF
ÚT Í LÍFIÐ

í fyrstu skónum frá Biomecanics

Ú

Stærðir: 18–24

Verð: 7.995
Margir litir

Biomecanics-skórnir auðvelda börnum að taka
fyrstu skrefin. Aukinn stuðningur frá hliðunum
bætir jafnvægi og eykur stöðugleika. Börnin
komast auðveldar áfram og af meira öryggi þökk
sé sveigjanlegum sóla og sérstyrktri tá.
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*Aðgangsgjald 3.190 kr./mán. er ekki innifalið í verði.

Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Heima er heildarpakki sem inniheldur bestu 
fjarskiptin sem við höfum upp á að bjóða 
fyrir heimilið. Þú velur svo þá sjónvarpsáskrift 
sem hentar þínu heimili best. 

Verð frá 12.990 kr. á mánuði*
Kynntu þér Heima á vodafone.is

Viðskipta-
vinir í Heima fá

í farsíma-
áskrift

Sjónvarpsáskrift og 
fjarskipti á betra verði



Á SÝNINGUNNI ER 
MEÐAL ANNARS VERIÐ 

AÐ SKOÐA SAMBAND MANN-
ESKJUNNAR VIÐ VEÐRIÐ OG 
HVERNIG VIÐ LESUM Í ÞAÐ.

Marta Sigríður Pét-
ursdóttir er sýn-
ingarstjóri Allra 
veðra von sem 
er haustsýning 
Hafnarborgar. Á 

sýningunni eru verk eftir fimm lista-
konur, þær eru: Halla Birgisdóttir, 
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir, Ragn-
heiður Maísól Sturludóttir, Sigrún 
Hlín Sigurðardóttir og Steinunn Lilja 
Emilsdóttir.

Frumraun sem sýningarstjóri
Marta Sigríður þreytir þarna frum-
raun sína sem sýningarstjóri, en hún 
er menningar- og kynjafræðingur. 
Hugmynd hennar var valin úr inn-
sendum sýningartillögum að haust-
sýningu Hafnarborgar. „Ég er vel 
kunnug Ragnheiði Hörpu og Ragn-
heiði Maísól og Ragnheiður Harpa 
hvatti mig til að sækja um,“ segir 
Marta. „Það er ekki eins og ég kæmi 
að þessu verkefni með fullmótaða 
hugmynd heldur varð til ákveðið 
flæði og ég var í opnu samtali við lista-
konurnar. Hugmyndin að sýningu um 
veður kviknaði í samtali milli okkar 
allra. Listakonurnar voru eins og vel 
smurð vél, en með ólíka nálgun og 
vinna með ólíka miðla. Það er gaman 
að vinna með myndlistarfólki af því 
að það hefur öflugt innsæi og vinnur 
oft út frá því. Myndlist er líka ákveðið 
rannsóknartæki og mælistika.“

Listakonurnar fimm eru sýningar-
hópur sem kallar sig International 
Young Female Artist’s Club, eða 
IYFAC. „Þær hafa unnið mikið saman 

Sýning um samband manneskjunnar við veðrið

„Á sýningunni er meðal annars verið að skoða samband manneskjunnar við veðrið og hvernig við lesum í það,“ segir Marta.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Risastór kápa eftir Sigrúnu Hlín hlýtur að vekja athygli. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR.

Marta Sigríður 
Pétursdóttir er 
sýningarstjóri 
haustsýningar 
Hafnarborgar. 
Fimm listakonur 
sýna verk sín. Sýn-
ingin er samspil 
myndmáls og texta. 

og það var mjög gaman að vera í þessu 
ferli með þeim en líka krefjandi og 
mikil áskorun því veður er risavax-
inn efniviður. Veður hefur áhrif á allt 
líf okkar og umhverfi og hvernig við 
lifum,“ segir Marta.

Hluti af stórri heild
Sýningin er samspil myndmáls og 
texta. „Tungumálið er stór hluti af því 
hvernig við skiljum veðrið, við tölum 
um veðrið og tengjumst í gegnum 
það. Veðrið er alltaf að breytast og 

við erum mjög meðvituð um breyt-
ingar á veðurkerfum jarðar sem stafar 
af neyslu okkar og því hvernig við 
komum fram við náttúruauðlindir 
jarðarinnar,“ segir Marta. „Á sýning-
unni er meðal annars verið að skoða 
samband manneskjunnar við veðrið 
og hvernig við lesum í það. Listakon-
urnar vinna mikið með það hvernig 
tilfinningalíf okkar endurspeglast 
í veðrinu. Þar er líka verið að and-
mæla hinni klassísku tvíhyggju um 
aðskilnað menningar og náttúru því 
við erum hluti af einni stórri heild. 
Það má segja að öll menning sé að 
hluta afurð þess að við skýlum okkur 
gegn veðri.“

Í tengslum við sýninguna kemur 
út sýningarskrá. Þar skrifa Haraldur 
Ólafsson veðurfræðingur og þjóð-
fræðingurinn Eiríkur Valdimarsson. 
Þar eru líka viðtöl við listakonurnar 
sem heimspekingurinn Marteinn 
Sindri Jónsson tók.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

ALLA SUNNUDAGA MILLI 16:00 OG 18:30

MEÐ KÆRRI KVEÐJU
Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna
og fallegar sögur af ást og rómantík

bylgjan.is/kvedja
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Opnunartími 10-18
alla daga vikunnar

90%
ALLIR SEMVERSLAFÁ BÓKAÐ GJÖF

Opnunartími 10-18ii 1 -18100- ALLIR S

AFSLÁTTUR

Rýmingarsala bókaútgefenda í HoltagörðumHoltagggggörðum

Nýja
tilvitnanabókin
Verð: 1490 kr.

KRISTÍN TÓMASDÓTTIR

stelpur
TÍU SKREF AÐ STERKARI SJÁLFSMYND

lpppppppll uuuuuuuuuuuupp rrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
TERKAARIRI SRI S SSSJSJSJSJSJAR JRI JÁÁÁÁLÁLFSMYNDStelpur

— Tíu skref
að sterkari
sjálfsmynd

Verð: 490 kr.

Hönnun
Verð: 3.990 kr.

Bieber og
Botnrassa

Verð: 990 kr.

1000 orð
fyrir káta krakka

Verð: 990 kr. 

Læknirinn í
eldhúsinu

 tvær bækur í pakka
Verð: 2.999 kr.

Dýrin
Verð: 999 kr. 

Erfið samskipti
Verð: 990 kr. 

A

F
AAAAÐ

A
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99 KR.



Hvað?          
Hvenær?         
Hvar?        
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

15. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  A Tribute to Nick Cave & The 
Bad Seeds
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Nicholas Edward Cave, Nick 
Cave, fagnaði 60 ára afmæli sínu á 
síðasta ári og er nú komið að því 
að fagna ferli og lífi þessa merka 
Ástrala. Einblínt verður á laga-
smíðar Nick Cave & The Bad Seeds 
en sú sveit fagnar einmitt 35 ára 
starfsafmæli á þessu ári.

Viðburðir
Hvað?  Kynning á dansnámskeiðum
Hvenær?  14.00
Hvar?  Danshöllin, Drafnarfelli

Salka Sól 
leikur Ronju 
í samnefndri 
sýningu sem 
verður frum-
sýnd nú um 
helgina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

„Komið og dansið“ verður með 
kynningu á dansnámskeiðum í 
Danshöllinni í dag. Á námskeiðum 
í Danshöllinni má læra tjútt, 
swing/Rock ’n’ Roll, bug, jump 
og hina klassísku gömlu dansa. 
Námskeiðin eru stutt, ódýr og 
skemmtileg og að þeim loknum er 
sjálfstraust þátttakenda mikið og 
þeir óhræddir að stíga fyrstir út á 
dansgólfið!

Hvað?  Ronja ræningjadóttir – frum-
sýning
Hvenær?  15.00
Hvar?  Þjóðleikhúsi
Stórskemmtilegur og æsispenn-
andi söngleikur fyrir alla fjölskyld-
una. Ronja ræningjadóttir er ein-
stök saga um óvenjulega vináttu, 
heitar tilfinningar, hættuleg ævin-
týri, sorg og gleði. Salka Sól fer 
með hlutverk Ronju og Sigurður 
Þór Óskarsson leikur vin hennar, 
Birki. Meðal annarra leikara eru 
Örn Árnason, Vigdís Hrefna Páls-
dóttir og Edda Björgvinsdóttir, en 
stór hópur leikara, dansara, barna 
og tónlistarfólks tekur þátt í þess-
ari fjörugu og fallegu sýningu.

Hvað?  Opnunarhóf Gulleggsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Sólin, Háskólanum í Reykjavík
Þér er boðið að fagna með okkur 
þegar blásið verður til leiks! Opn-
unarhóf Gulleggsins 2018 verður 
haldið í Sólinni, Háskólanum í 
Reykjavík.

Sýningar
Hvað?  Opnun: Ragnar Fjalar Lárusson 
– Ólínulaga
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bókabúð Máls og menningar, 
Laugavegi
Á sýningunni afhjúpar listar-
maðurinn Ragnar Fjalar Lárusson 
ný verk sem hann hefur unnið í 
á síðustu mánuðum. Myndefnið 
er óhlutbundið og jafnvel draum-
kennt, en þegar dvalið er yfir 
myndunum í lengri tíma getur 
áhorfandinn fundið tengingar við í 
ytri raunveruleika. Allt myndefni á 
sýningunni er unnið út frá aðferða-
fræði sem Ragnar hefur þróað á 
síðustu árum, en hún byggist á 
stafrænni nálgun að flaumrænum 
(analog) aðferðum. Ragnar hefur 
notast við sömu aðferðafræði við 
hönnun á plötuumslögum sem 
hafa hlotið mikla athygli.

Tónlist
Hvað?  Skotleyfi á skynfærin: Jófríður 
Ákadóttir (dj set)
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Á sunnudagskvöldum í sumar 
munu ýmsir listamenn fá frjálsar 
hendur í tónlistarvali á Húrra. 
Þetta eru ekki hefðbundin plötu-
snúðasett, hér fá tónlistarmenn 
leyfi til að spila nákvæmlega allt 
sem þeim dettur í hug. Listamað-
urinn sem fær skotleyfi á skynfær-
in að þessu sinni er trommarinn 
Jófríður Ákadóttir (JFDR, Samaris, 
Pascal Pinon & gangly) sunnudags-
kvöldið 16. sept. kl. 21.

Viðburðir
Hvað?  Fræðsluganga í Laugardal á 
degi íslenskrar náttúru
Hvenær?  17.00
Hvar?  Grasagarður Reykjavíkur
Grasagarður Reykjavíkur og Garð-
yrkjufélag Íslands í samstarfi við 
Vísindavöku Rannís 2018 efna til 
fræðslugöngu á degi íslenskrar 
náttúru sunnudaginn 16. septem-
ber kl. 17.00 og hefst gangan hjá 
aðalinngangi Grasagarðs Reykja-
víkur. Gengið verður um Laugar-
dalinn þar sem hugað verður að 
fjölbreyttri gróðurrækt, náttúru 
og sögu. Gangan tekur rúman 
klukkutíma með fræðslustoppum. 
Göngustjóri er Einar Þorleifsson 
náttúrufræðingur en ýmsir aðrir 
munu einnig leggja orð í belg. Þátt-
taka er ókeypis og allir velkomnir.

Hvað?  Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er dj kvöldsins auk þess 
að sjá um leiðsögn í argentínskum 
tangó. Engin danskunnátta nauð-
synleg og ekki þarf að mæta með 
dansfélaga, Aðgangseyrir er kr. 
700.

Hvað?  Svartir Sunnudagar: Flash 
Gordon
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Kvikmyndin sem byggð er á sam-
nefndri myndasögu, fjallar um þá 
Flash og Dale Arden etja kappi 
í æsispennandi kapphlaupi í 
geimnum við Ming the Merciless 
– í þeim tilgangi að bjarga jörðinni 
frá glötun.

Sunnudagur

An extraordinary general meeting of CCP hf., company no. 450697-3469, will 
be held on Saturday 22 September 2018 at the office of LOGOS Legal Services 

limited company (HF) to a private limited company (EHF).

registered share certificates and replace them with the same number of 
physical share certificates. 

to effect the above changes. 
In order to perfect and exercise the conversion of CCP to a private limited 
company and deregister the electronically registered share certificates, 
Articles 1.01, 2.04, 2.07-2.10, 5.07 and 10.01 need to be either deleted or 
amended accordingly. 

Other business lawfully brought to the meeting.

1.

2.

EXTRAORDINARY GENERAL 
MEETING OF CCP HF.

3.

4.

Rússneskir Kvikmyndadagar! FRÍTT/FREE*
*The Bottomless Bag (ENG SUB) .  18:00

Whitney  .....................................................  17:45

Söngur Kanemu (ENG SUB)  .........  18:00

Sorry to Bother You  ......................  20:00

Útey 22. júlí ............................................  20:00

Whitney  ....................................................  20:00

Útey 22. júlí ............................................  22:00

Sorry to Bother You  ....................... 22:10

Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 22:15

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 07.00 Strumparnir 
07.25 Kalli á þakinu 
07.50 Blíða og Blær 
08.10 Gulla og grænjaxlarnir 
08.25 Lína langsokkur 
08.50 Dóra og vinir 
09.15 Nilli Hólmgeirsson 
09.30 Dagur Diðrik 
09.55 Billi Blikk 
10.05 Ævintýri Tinna 
10.30 Ninja-skjaldbökurnar 
10.55 Friends 
11.20 The Big Bang Theory 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.15 Bold and the Beautiful 
13.35 Bold and the Beautiful 
13.55 Bold and the Beautiful 
14.15 Bold and the Beautiful 
14.35 Bold and the Beautiful 
15.00 So You Think You Can Dance
16.25 Friends 
16.55 Dýraspítalinn 
17.30 Einfalt með Evu 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest Spreng-
hlægilegir þættir fyrir alla 
fjölskylduna en hér verða sýnd 
skrítnustu, fyndustu og oft á 
tímum neyðarlegustu mynd-
bandsupptökurnar sem gerðar 
hafa verið. 
19.55 Cry Baby 
21.20 The House Óborganleg 
gamanmynd frá 2017 með Will 
Ferrell og Amy Poehler í aðal-
hlutverkum. Myndin segir frá 
hjónunum Scott og Kate Johan-
sen sem verða alveg miður sín 
þegar villa í heimilisbókhaldinu 
leiðir í ljós að þau eiga ekki fyrir 
háskólanámi dóttur sinnar, sem 
er þó þegar búin að fá inngöngu. 
Til að bjarga málunum með hraði 
ákveða þau hjón (eftir að hafa 
reynt ýmislegt löglegt) að starta 
spilavíti, ásamt nágranna sínum, í 
húsinu hans, þrátt fyrir að viður-
lög við því gætu kostað þau 20 ár 
í fangelsi. Þann séns verða þau 
samt sem áður að taka 
22.55 Fear of Water 
00.40 The Great Wall 
02.20 The Purge: Election Year 
04.05 The Good Lie 
05.55 Friends

 15.20 Friends 
15.50 Friends 
16.15 Friends 
16.35 Friends 
17.00 Friends 
17.30 The Big Bang Theory 
17.55 The Goldbergs 
18.20 Landnemarnir 
18.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt 
19.20 Masterchef USA 
20.00 My Dream Home 
20.45 Hversdagsreglur 
21.10 Eastbound and Down 
21.40 Vice Principals 
22.10 Banshee 
22.55 Game of Thrones 
23.50 Flash 
01.20 Legends of Tomorrow 
02.05 Arrow 
02.50 Masterchef USA 
03.30 Hversdagsreglur 
03.55 Tónlist

 07.45 Billy Madison 
09.15 Snowden 
11.25 My Old Lady 
13.10 3 Generations 
14.45 Billy Madison 
16.20 Snowden 
18.35 My Old Lady Rómantísk 
gamanmynd frá 2014 með Kevin 
Kline, Kristin Scott Thomas og 
Maggie Smith. Þegar Mathias 
Gold kemst að því að í íbúðinni 
sem hann er nýbúinn að erfa búa 
mæðgur sem ekki er hægt að 
segja upp leigunni ákveður hann 
að grípa til sinna ráða. 
20.25 3 Generations 
22.00 Get Out 
23.45 The Wizard of Lies 
01.55 Hidden Figures 
04.00 Get Out

07.31 Stundin okkar 2002-2003 
07.58 Sögustund 
08.00 Manni meistari 
08.23 Hinrik hittir 
08.28 Molang 
08.32 Rán og Sævar 
08.43 Kata og Mummi 
08.54 Kioka 
09.01 Hrúturinn Hreinn 
09.08 Letibjörn og læmingjarnir 
09.15 Djúpið 
09.36 Bréfabær 
09.47 Lóa 
10.00 Bitið, brennt og stungið 
10.15 Ekki gera þetta heima 
10.45 Heilabrot 
11.15 Tómas Jónsson fimmtugur 
11.45 Einfaldlega Nigella 
12.15 Saga Danmerkur 
13.15 Diddú 
14.00 Neytendavaktin 
14.30 Vilhjálmur Stefánsson 
heimskautafari 
15.10 Jethro Tull: Thick as a Brick 
17.05 Mótorsport 
17.35 Táknmálsfréttir 
17.45 KrakkaRÚV 
17.46 Hönnunarstirnin 
18.00 Hljóðupptaka í tímans rás 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Víti í Vestmannaeyjum - 
Sagan öll 
20.15 Dirty Rotten Scoundrels 
22.05 Bíóást: Thelma & Louise 
00.15 Vera - Á Harbour-stræti

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.50 The Grinder 
09.15 The Millers 
09.35 Superior Donuts 
10.00 Man With a Plan 
10.25 Speechless 
10.50 The Odd Couple 
11.15 The Mick 
11.40 Superstore 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 America’s Funniest Home 
Videos 
13.35 90210 
14.20 Survivor 
15.05 Superior Donuts 
15.30 Madam Secretary 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Futurama 
17.55 Family Guy 
18.20 Son of Zorn 
18.45 Glee 
19.30 Under the Tuscan Sun 
21.25 The Help 
23.55 Jobs

07.00 Evian Championship  
10.00 Evian Championship  
15.30 Golfing World 2018 
16.20 BMW Championship  
19.20 Evian Championship

  
06.45 Þór/KA - Wolfsburg 
10.05 Breiðablik - Þór/KA 
11.45 Pepsímörk kvenna 2018 
12.50 Formúla 1: Tímataka - 
Singapore 
14.10 Real Sociedad - Barcelona 
16.25 Blackburn - Aston Villa 
18.40 Athletic Bilbao - Real 
 Madrid 
20.45 Bournemouth - Leicester 
City 
22.25 Napoli - Fiorentina

08.40 NFL Hard Knocks 2018 
09.25 Premier League Preview 
2017/2018 
09.55 Formúla 1: Æfing - Singa-
pore 
11.15 Tottenham - Liverpool 
13.30 La Liga Report 2018/2019 
13.50 Newcastle United - Arsenal 
16.00 Laugardagsmörkin 
16.20 Watford - Manchester 
United 
18.45 Breiðablik - Stjarnan 
20.55 Huddersfield - Crystal 
Palace 
22.35 Atletico Madrid - Eibar

  
07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Tindur 
09.23 Mæja býfluga 
09.35 K3 
09.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Tindur 
13.23 Mæja býfluga 
13.35 K3 
13.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Tindur 
17.23 Mæja býfluga 
17.35 K3 
17.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Ribbit

Laugardagur 15. september

Liverpool

11:15

Tottenham
#TOTLIV

Arsenal

13:50

Newcastle
#NEWARS

Man. Utd

16:20

Watford
#WATMUN

Sunnudagur 16. september

Burnley

12:20

Wolves
#WOLBUR

West Ham

14:50

Everton
#EVEWHU

KAUPTU STAKAN LEIK: 
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ÚTILJÓSADAGAR

 Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888Líkaðu við okkur á Facebook

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 10–16. 
Sunnud. kl. 12–16

70%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

kr.

kr.
VEGGLJÓS

Staur, hæð: 110 m, kr. 3.497. Áður: kr. 6.995

2.497
Áður: kr. 4.935

VEGGLJÓS

Litir: Svart/grátt/hvítt

1.987
Áður: kr. 3.974

kr.
VEGGLJÓS, KASSALAGA

Litir: Svart/grátt/hvítt

2.397
Áður: kr. 4.795

-50%

-50%

-50%

kr. kr.

VEGGLJÓS. TVÆR GERÐIR

Staur, hæð: 80 cm, kr. 4.896. Áður: kr. 6.995

3.455
Áður: kr. 4.935

VEGGLJÓS

4.561
Áður: kr. 6.516

kr.

VEGGLJÓS

4.146
Áður: kr. 6.923

-30%

-30%

3.455 kr.
ÚTILJÓS

Litir: Svart/hvítt/rúst

Áður: kr. 4.935

3.496 kr.
VEGGLJÓS

Litir: Svart/hvítt/rúst

Áður: kr. 4.935
-30%

-30%

kr.
VEGGLJÓS

Staur, hæð: 110 cm, kr. 3.498. Áður: kr. 6.995

1.997
Áður: kr. 3.995

-50%

kr.
KÚPLAR, 20 CM

Kúplar, 26 cm,  kr. 1.987. Áður: kr. 3.974

Litir: Svart/grátt/hvítt

1.776
Áður: kr. 3.552

-50%

ÚTILJÓS 

Litir: Svart/hvítt

3.216kr.

Áður: kr. 4.595 -30%

kr.2.399
INNFELLD LED LJÓS, 9x14 cm 

14x14 cm, kr. 2.699. Áður: kr. 8.995 

Áður: kr. 7.995

-70%

kr.1.481
VEGGLJÓS

Staur: 105 cm, kr. 2.099. Áður: kr. 6.995

Litir: Kopar/silfrað

 

Áður: kr. 4.935Áður: 4.935kr.

-70%



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Elías 
07.35 Kormákur 
07.50 Tindur 
08.05 Víkingurinn Viggó 
08.20 Heiða 
08.45 Grettir 
09.00 Skógardýrið Húgó 
09.25 Ljóti andarunginn og ég 
09.50 Tommi og Jenni 
10.10 Lukku-Láki 
10.35 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 Friends 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Friends 
14.15 The X-Factor 
15.20 Tveir á teini 
15.55 Dýraspítalinn 
16.25 Divorce 
16.55 Curb Your Enthusiasm 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 So You Think You Can Dance  
20.35 The Sinner Önnur syrpa 
þessara hörkuspennandi þátta. 
Bill Pullman snýr aftur sem rann-
sóknarlögreglumaðurinn Harry 
Ambrose sem nú rannsakar af 
hverju ellefu ára drengur myrti 
foreldra sína að því er virðist án 
nokkurrar ástæðu. Í fyrstu seríu 
lék Jessica Biel aðalhlutverk en í 
þetta sinn mun hún vera á bak við 
tjöldin sem framleiðandi 
21.20 Shameless Níunda syrpan 
af þessum bráðskemmtilegu 
þáttum um þessa skrautlegu 
fjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn er 
forfallinn alkóhólisti, mamm-
an löngu flúin að heiman og 
uppátækjasamir krakkarnir sjá 
um sig sjálfir. Með aðalhlutverk 
fara William H. Macy og Emmy 
Rossum. 
22.15 Queen Sugar 
23.00 Vice 
23.30 American Woman 
23.55 Suits
00.40 The Deuce 
01.40 Blood Father 
03.05 Automata 
04.55 Cardinal 
05.40 Cardinal 
06.25 Friends

15.30 Seinfeld 
15.50 Seinfeld 
16.15 Seinfeld 
16.35 Seinfeld 
17.00 Seinfeld 
17.25 The Mentalist 
18.10 The Great British Bake Off 
19.10 Grand Designs 
20.00 Grantchester 
20.50 Ballers 
21.20 The Big Bang Theory 
21.45 Bones 
22.30 Girls 
23.00 Game of Thrones 
23.55 Rome 
01.25 Supergirl 
02.10 Legends of Tomorrow 
02.55 Arrow 
03.40 Tónlist

08.55 Grey Gardens 
10.40 Kindergarten Cop 2 
12.20 All Roads Lead to Rome 
13.50 The Immortal Life of 
 Henrietta Lacks 
15.25 Grey Gardens 
17.10 Kindergarten Cop 2 
18.50 All Roads Lead to Rome 
20.25 The Immortal Life of 
 Henrietta Lacks 
22.00 Sully 
23.35 Big Eyes 
01.20 Aftermath 
02.55 Sully

07.30 KrakkaRÚV 
07.31 Stundin okkar 2002-2003 
07.58 Krakkatónlist 
08.00 Hæ Sámur 
08.07 Lilli 
08.11 Húrra fyrir Kela 
08.35 Hvolpasveitin 
08.58 Alvinn og íkornarnir 
09.10 Disneystundin 
09.11 Gló magnaða 
09.33 Sígildar teiknimyndir 
09.40 Sögur úr Andabæ - Flóttinn 
til og frá Atlantis! 
10.00 Krakkafréttir vikunnar 
10.15 Best í flestu 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.35 Pricebræður bjóða til veislu 
13.05 Máttur fegurðarinnar 
13.35 Diddú 
14.20 Stærsta dýr jarðar 
15.05 Morgan Freeman: Saga 
guðstrúar 
15.55 Hart í bak 
16.50 Veröld Ginu 
17.20 Innlit til arkitekta 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Veröld sem var 
20.10 Í kjölfar feðranna 
21.05 Poldark 
22.05 Gómorra 
22.50 Þegar dýrin dreymir 
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.50 The Grinder 
09.15 The Millers 
09.35 Superior Donuts 
10.00 Man With a Plan 
10.25 Speechless 
10.50 The Odd Couple 
11.15 The Mick 
11.40 Superstore 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.45 How I Met Your Mother 
13.10 Family Guy 
13.45 Glee 
14.30 Survivor 
15.15 Superstore 
15.40 Top Chef 
16.30 Everybody Loves Raymond 
16.55 King of Queens 
17.15 How I Met Your Mother 
17.40 Ally McBeal 
18.25 Million Dollar Listing 
19.10 Smakk í Japan 
19.45 A.P. Bio 
20.10 Madam Secretary 
21.00 Billions 
22.00 The Handmaid’s Tale 
23.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.45 Rosewood 
01.20 Penny Dreadful 
02.05 MacGyver 
02.55 The Crossing 
03.40 The Affair 
04.40 Síminn + Spotify

07.40 Golfing World 2018 
08.30 Evian Championship  
14.00 Countdown to the Ryder 
Cup 2018  
14.25 PGA Highlights 2018 
15.20 Omega European Masters  
16.45 Evian Championship 
22.15 Golfing World 2018 
23.05 Champions Tour Highlights 
00.00 2018 Playoffs Official Film

01.45 ÍBV - Stjarnan 
03.05 ÍBV - Stjarnan 
06.30 HK - ÍR 
08.15 Real Sociedad - Barcelona 
09.55 Leganes - Villarreal 
12.10 ÍBV - Stjarnan 
13.50 Víkingur R. - FH 
15.55 NFL Hard Knocks 2018 
16.45 Valur - ÍBV 
19.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
18/19 
19.50 NFL Gameday 18/19 
20.20 Jacksonville Jaguars - New 
England Patriots 
23.20 Formúla 1: Singapúr - Kapp-
akstur

07.00 Tottenham - Liverpool 
08.45 Breiðablik - Stjarnan 
10.25 Roma - Chievo 
12.20 Wolves - Burnley 
14.30 PL Match Pack 2018/2019 
14.50 Everton - West Ham 
17.00 Messan 
18.00 La Liga Report 2018/2019 
18.25 Cagliari - AC Milan 
20.40 Goðsagnir - Hörður 
Magnússon 
21.15 Pepsímörkin 2018 
22.40 Juventus - Sassuolo

07.00 Stóri og litli 
07.13 Tindur 
07.23 Mæja býfluga 
07.35 K3 
07.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Ævintýraferðin 
10.37 Hvellur keppnisbíll 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og litli 
11.13 Tindur 
11.23 Mæja býfluga 
11.35 K3 
11.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Ævintýraferðin 
14.37 Hvellur keppnisbíll 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og litli 
15.13 Tindur 
15.23 Mæja býfluga 
15.35 K3 
15.46 Skoppa og Skrítla  
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Ævintýraferðin 
18.37 Hvellur keppnisbíll 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Smáheimar: Dalur 
 týndu mauranna

SHAMELESS

Glæný þáttaröð um þessa skrautlegu og skemmtilegu fjölskyldu. 
Fjölskyldufaðirinn er forfallinn alkóhólisti, 

uppátækjasamir krakkarnir sjá 

KL. 21:20

THE SINNER

Bill Pullman er frábær sem rannsóknarlögreglumaðurinn Harry 
Ambrose og rannsakar af hverju ellefu ára drengur myrti foreldra sína, 

KL. 20:35

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

þessa skrautlegu og skemmtilegu fjölskyldu.
r forfallinn alkóhólisti,

akkarnir sjá 

ft á stod2.iisss

andi
agskvöld

SO YOU THINK 
YOU CAN DANCE

Stærsta danskeppni í heimi þar sem 
efnilegir dansarar fá tækifæri til að 
slá í gegn. Í hverri viku fá þeir 
krefjandi verkefni og það fækkar í 
hópnum þar til ný dansstjarna er 
krýnd.

KL. 19:10

Ný
þáttar

öð

QUEEN SUGAR

Þriðja sería þessara mögnuðu þátta um líf þriggja afar ólíkra systkina 
sem taka við fjölskyldufyrirtækinu í hjarta Luisiana. Þættirnir eru 
byggðir á metsölubók og framleiddir af Opruh Winfrey.

KL. 22:15

Ný
þáttaröð
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xylem.com

Xylem Water Solutions Denmark leitar nú að nýjum dreifingaraðila eða -aðilum fyrir fjölbreyttar 
vörur sínar á sviði flutnings og meðhöndlunar vatns og skólps.
Hingað til hefur Danfoss hf selt Xylem vörurnar á Íslandi. Danfoss hf hefur nú ákveðið að einbeita 
sér eingöngu að sölu á framleiðsluvörum Danfoss.  Við þökkum þeim áratuga farsælt samstarf.
Frá og með 1. janúar 2019 mun Xylem bjóða eftirfarandi vörumerki til sölu á Íslandi:
Flygt. Brunndælur, verktakadælur, hrærur og stjórnbúnaður.
Lowara. Vatnsdælur fyrir vatnsveitur og iðnað. Dælur fyrir byggingariðnað. Þrýstiaukalausnir ofl.
Godwin. Færanlegar dísildrifnar dælur fyrir verktaka. Sanitaire. Blásarar og loftunarbúnaður.
Wedeco. UV og Ozon lausnir. Leopold. Membrusíur
Við gerum ríkar kröfur til dreifingaraðila okkar um siðferði í viðskiptum og traustan rekstrar-
grundvöll, sem og um haldgóða og víðtæka þekkingu á markaðinum og þeim lausnum sem í 
boði eru. Á móti bjóðum við heildstætt úrval hágæðavöru og ítarlega fræðslu og þjálfun í notkun 
tæknilausna okkar.
Xylem er alþjóðafyrirtæki með 18.000 starfsmenn og býður vörur fyrr flutning, meðhöndlun og 
hreinsun á vatni og skólpi.
Frekari upplýsingar um hvert vörumerki fyrir sig er að finna á vefsvæðinu okkar, Xylem.com.

Öllum fyrirspurnum skal beina til Tim Rindsig framkvæmdastjóra,
tim.rindsig@xyleminc.com - Sími: +4523242879

EINSTAKT 
TÆKIFÆRI 
SÖLUUMBOÐ Á 

ÍSLANDI



leiki Williams þar til hún biður 
Ramos afsökunar.

Trúlega mun fyrr frjósa í helvíti.
Eftir að Ramos hafði dæmt víti á 

hana fyrir að vera þjálfuð frá áhorf-
endabekkjunum, en slíkt er strang-
lega bannað, sakaði Williams hann 
um lygar. Flestir eru á því að dómur 
Ramos hafi verið réttur.

Því næst braut hún spaðann og 
víti var eðlilega rétt ákvörðun hjá 
Portúgalanum. Þriðja brot hennar 
var að kalla Ramos þjóf og vera með 
dónaskap. Fyrir það fékk hún víti á 
sig og Osaka fékk stig í kjölfarið sem 
tryggði í raun sigur hennar. Ramos 
hefur í gegnum dómaraferil sinn 
verið strangur gagnvart öllum dóna-
skap. Hann mun dæma næst í Dav-
ies-bikarnum milli Bandaríkjanna 
og Króatíu.

Williams er þó ekki af baki dottin 
og ætlar að berjast áfram gegn karl-
rembunni því henni finnst að hvítir 
menn í tennis fái að gera hluti sem 
hún fengi aldrei að komast upp með.

Og um það snýst málið. Að konur 
fái sömu meðferð.

Billy Jean King, goðsögn í tennis-
heiminum og einn af stofnendum 
tennissambands kvenna, WTA, 
sagðist á Twitter-síðu sinni styðja 
Williams. Það sé fáránlegt að refsa 
konu fyrir að vera í uppnámi og 
segja hana hysteríska en segja karl-
menn hreinskilna þegar þeir hegða 
sér á sama hátt.

Tennisleikarnir Andy Roddick og 
James Blake hafa einnig stigið fram 
til stuðnings Williams. WTA sagði í 

yfirlýsingu að þolinmæði gagnvart 
karlmönnum væri mun meiri og 
kallaði eftir aðgerðum.

Dómarinn Carlos Ramos sagði 
í örviðtali við Tribuna Expresso í 
Portúgal, að sér væri slétt sama – 
svona miðað við aðstæður. „Þetta 
er viðkvæmt mál en þetta er ekki 
klippt og skorið. Þannig er það 
aldrei. En það þarf enginn að hafa 
áhyggjur af mér.“

Blaðið segir að nokkrir leikmenn 
og vinir hafi sent honum stuðnings-
kveðjur. WTA hefur kallað eftir jafnri 
meðferð og að þjálfun á meðan á  
leik stendur verði leyfð.

Hvort karlrembunni í tennisheim-
inum verði útrýmt er erfitt að spá 
fyrir um. Það gengur hægt í fótbolta 
til dæmis og íþróttum almennt. Trú-
lega er jafnréttið mest í MMA. En 
flestir eru sammála um að það þurfi 
að setja skýrari reglur um þjálfun 
frá hliðarlínunni. Þar hefur Serena 
eitthvað til síns máls. Trúlega mun 
málflutningur hennar verða til þess 
að reglunum verði breytt.

Eitt er víst að þó að Serena hafi 
tapað úrslitaleiknum þá vinnur hún 
sjálfan tennisleikinn þegar öll kurl 
eru komin til grafar. Hún hefur sýnt 
það áður á ferlinum.
benediktboas@frettabladid.is

frá 179.400.
á ferðir.is

outgoing@gjtravel.is

Forskot á aðventuna
Aðventuferð til Edinborgar 22.- 25.11.

Edinborg er höfuðborg Skotlands og næststærsta borg landsins og 
þykir einstaklega fögur. Jólamarkaðurinn hefur verið staðsettur við 
rætur Kastalahæðarinnar í hjarta Edinborgar í mörg ár. Þar geta 
gestir upplifað ævintýralega stemningu þar sem þeir rölta á milli 
sölubása listamanna sem bjóða fallega handverksmuni og þeirra 
sem bjóða kræsingar sem kitla bragðlaukana. Einnig er tilvalið að líta 
í stórverslanir á Princes street, ganga á milli vertshúsa og verslana 
á “ Royal Mile” skoða Edinborgarkastala eða bara slappa af og njóta 
þess að horfa á mannlífið. Gist er á Mercure hóteli, Princess street.

Verð 
98.500,-

Aukagjald fyrir 
einsmanns herbergi 

er 43.500,-. 

Innifalið í verði er flug, flugvallaskattar, gisting í tveggjamanna 
herbergi, morgunverður og akstur frá og að flugvelli í Skotlandi.

Það var lítill klassi yfir 
leik Serenu Williams í 
úrslitaleik Opna banda-
ríska meistaramótsins í 
tennis um síðustu helgi. 
Williams, sem margir 

telja einn besta íþróttamann sög-
unnar enda búin að vina 23 risa-
titla, tapaði þá fyrir Japananum 
Naomi Osaka nokkuð verðskuldað 
en hegðun hennar í leiknum sjálfum 
hefur valdið ofboðslegu fjaðrafoki.

Williams braut spaða í leiknum, 
sakaði dómarann, Carlos Ramos, 
um lygar, karlrembu og þjófnað og 
lét almennt öllum illum látum. Hún 
sýndi enga meistaratakta og tapaði 
fyrir betri tennisleikara þennan 
dag. Alls námu sektirnar sem Ramos 
henti á hana 17 þúsund dollurum.

En þótt Serena hafi tapað á vell-
inum var hún ekki klár í að tapa 
eftirleiknum líka. Hún hefur haldið 
áfram baráttu sinni gegn karlrembu 
í tennisheiminum og hefur talað 
um að karlmaður af hennar stjörnu-
gráðu hefði aldrei fengið svona 
dóma á sig.

Breska blaðið The Times sagði frá 
því í vikunni að dómarar í tennis 
ætluðu að taka höndum saman og 
sniðganga leiki Williams.

Nafnlaus heimildarmaður sem 
The Times vitnar í segir að dóm-
arar séu ekki sáttir við skort á 
stuðningi frá Tennissambandi 

Bandaríkjanna og að Ramos sé 
hent fyrir úlfana eingöngu fyrir 
að sinna starfi sínu. Allar ákvarð-
anir hans hafi verið réttar og sam-
kvæmt laganna bókstaf og hann 
sé þannig dómari. Þeir eru jú 
misjafnir eins og leikmennirnir. 
Ein tillagan er að sniðganga alla 

Williams ræðir við línuvörðinn 
árið 2009. Serena hótaði henni 
öllu illu fyrir einn dóminn. 

Serena Williams hefur unnið alls 39 risatitla á ferlinum að meðtöldum tvíliða- og tvenndarleik. Ein og sér hefur hún unnið 23 
risatitla og fjögur Ólympíugull. Hún var á toppi heimslistans 186 vikur í röð og 319 vikur í það heila. Vön að vera númer eitt. 

Sigurvegarinn Naomi Osaka gat ekki falið tárin fyrir bauli áhorfenda sem 
studdu átrúnaðargoð hennar Serenu Williams sem stöðvaði það í lokin. 

Serena 
Williams 
breytir 
tennis
Það hafa fáir fjallað 
um Naomi Osaka 
sem lagði átrúnaðar-
goðið sitt, Serenu 
Williams, í úrslitaleik 
Opna bandaríska 
meistaramótsins í 
tennis um síðustu 
helgi. Williams 
hefur nefnilega bein 
í nefinu og munninn 
svo sannarlega fyrir 
neðan nefið. Hún 
hefur gert allt vitlaust 
í tennisheiminum og 
trúlega munu tennis-
reglurnar breytast 
áður en langt um 
líður – þökk sé henni.

Serena Williams
 Fædd 26. september 
1981.

 Hefur unnið 88 
milljónir dollara í 
verðlaunafé.

 Hefur unnið alls 39 
risatitla á ferlinum að 
meðtöldum tvíliða- 
og tvenndarleik.

 Ein og sér hefur hún 
unnið 23 risatitla.

 Hún á fjögur Ól-
ympíugull.

 Hún var á toppi 
heimslistans í 186 
vikur í röð.

 Alls hefur hún verið 
319 vikur á toppnum.

 Hún er talin einn 
besti íþróttamaður 
allra tíma.

 Var eina konan á 
lista Forbes yfir 100 
ríkustu íþróttamenn-
ina í fyrra.
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Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
 www.egodekor.is

CLEO TUNGUSÓFI
Stærð: 278X172cm
Verð: 229.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 183.200,-

ALEXA SKENKUR – hvítt matt
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,-

MAXWELL TUNGUSÓFI
Stærð: 290X173cm
Verð: 236.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

ÚTSÖLULOK - ÚTSÖLULOK
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

S: 544 4420

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

ARLO STÓLL
Verð: 16.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 13.520,-

LOGAN STÓLL
Verð: 19.500,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 15.600,-

MORRIS STÓLL
Verð: 19.700,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 16.745,-

CANE STÓLL
Verð: 21.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 17.520,-

ALALEXEXA A SKSKENENE KUKUR – hvítt matt

CANNON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 284X190/165cm
Verð: 279.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 223.200,-

CLCLEEO TUNGUSÓSÓFIF
StS ð 278X1722

ÚTSÖLUVERÐ: 223.200,-

LEÐURSÓFI
Stillanlegur m/rafmagni Breidd: 207cm 
Verð: 285.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 228.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

LELEÐUÐURSRSÓFÓFII
StStilillalanlnlegegurur mm/r/rafafmamagngnii BrBreieidddd:: 20207c7c

HVÍTT GLERBORÐ
Stærð: 180x100cm
Verð: 98.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 78.400,-

ÚTSÖLULOK

10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM



Elton tengdi feðga og 
spilar nú lag sonarins
Arnór Dan Arnarson söngvari fékk heldur betur óvæntan tölvu-
póst um að Elton John myndi spila lag hans í útvarpsþætti sínum. 
Arnór og faðir hans hlustuðu saman á tónlist Eltons á sínum tíma.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Lífið í  
vikunni
09.09.18 - 
15.09.18

Stórstjarnan Elton John ætlar að spila lag Arnórs, Stone by Stone, í útvarpsþætti sínum í dag. NORDICPHOTOS/GETTY

T ónlistin hans var tón-
listin sem við pabbi 
gátum alltaf hlustað 
á saman. Þó að ég 
hafi verið að hlusta 
á eitthvert klikkað 

rokk þá gátum við alltaf sett Elton 
John á í bílnum og notið,“ segir 
söngvarinn Arnór Dan Arnarson 
en sjálfur Elton John ætlar að spila 
lag hans, Stone by Stone, í útvarps-
þætti sínum Rocket Hour í dag.

Arnór segir að margir í fjölskyld-
unni séu miklir aðdáendur Eltons 
John, þótt pabbi hans hafi verið 
þeirra mestur en hann lést árið 
2006. „Ég fór að hágráta þegar ég 
áttaði mig á að ég gæti ekki hringt 
í hann því mig langaði svo að eiga 
þessa stund með honum. Það hefði 
verið svo ótrúlega skemmtilegt ef 
pabbi hefði verið á lífi og upplifað 
þessa stund. Fyrstu tónleikarnir 
sem ég fór á  og við  saman voru 
tónleikar Eltons John í Kaup-
mannahöfn.

Ég tárast bara við að segja þetta 
því það sem maður gerir 
í lífinu er í raun bara 
til að gera for-
eldra sína stolta. 
Maður reynir 
að gera margt 
fyrir þau sem 
g á f u  o k ku r 
lífið.“

Arnór er á 
tónleikaferða-
lagi með Agent 
Fresco sem hann 
segir að gangi vel. 

Fréttirnar um lagið 
og Elton hristu hóp-

inn betur saman. „Við 
eigum 16 gigg eftir og 

það gengur allt mjög 
vel og allir í góðu stuði. 

Svona túrar taka á en að fá 

svona frétt léttir lundina í öllum. 
Keli trommari sagði einmitt áðan: 
Pældu í því að þú hefur verið í 
huganum á Elton John í nokkrar 
mínútur. Hann er búinn að eyða 
tíma í að hugsa um þig.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Arnór söng lag Eltons John, Your Song, í brúðkaupi móður sinnar 
í fyrra. Heiðraði þannig minningu föður síns sem lést árið 2006. 

FYRIR OFAN ABBA  
OG MICHAEL JACKSON
Hljómsveitin 
The Vintage 
Caravan gerir 
það gott í 
Þýskalandi 
en þar stökk 
nýjasta plata 
hennar, Gate-
ways, á lista yfir 
100 mest seldu plötur landsins. 
Fyrir neðan sveitina voru ekki 
minni nöfn en Abba, Michael Jack-
son og Guns N' Roses.

HEFUR HALDIÐ SJOPP-
UNNI OPINNI Í EITT ÁR
Jason Thompson opnaði húðflúr-
stofuna Black Kross fyrir einu ári og 
heldur upp á það nú um helgina. 
Jason flutti til Íslands fyrir einum 
10 árum eftir að hafa misst allt sitt í 
fellibylnum Katrínu.

RIFF VERÐLAUNAR MADS 
MIKKELSEN
Kvik-
mynda-
hátíðinni 
RIFF 
barst 
ánægju-
legur 
tölvu-
póstur á 
dögunum um 
að danski stór-
leikarinn myndi koma til landsins 
til að taka við verðlaunum fyrir 
framúrskarandi listræna hæfileika.

LOF MÉR AÐ FALLA MEÐ 
ÍSLENSKA LANDSLIÐINU
Sú venja íslenska karlalandsliðsins 
að setjast niður daginn fyrir leik 
að horfa á íslenska kvikmynd 
breyttist ekki með nýjum þjálfara. 
Landsliðið horfði á Lof mér að falla 
fyrir leikinn gegn Svisslendingum. 
Kannski útskýrir það árangur liðsins 
í leiknum.

OPUS
u-sófi

Dökkgrátt og ljóst slitsterkt áklæði. 
Hægri eða vinstri tunga. 

Fullt verð: 259.900 kr.

Aðeins 220.915 kr.

Aðeins 22.425 kr.

KOMDU 

NÚNA
September

tilboðin

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Haustið  
er komið í Dorma

Skemmtilegur hæginda stóll. 

Grátt, blátt eða bordeaux 

rautt sléttflauel.

Fullt verð: 29.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

22
7 

cm

335 cm

17
0

 c
m

15%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

RAMSEY
hægindastóll
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Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7040 S. 515 7050

ELSKAÐU AÐ KEYRA mazda VERÐ FRÁ 2.920.000 KR. 

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga 12-16

mazda.is

ENN GLÆSILEGRI
 MAZDA CX-3

SÝNUM Í DAG NÝJAN MAZDA CX-3 
KL. 12-16 REYKJAVÍK & AKUREYRI

Fær hjartað til að slá hraðar!
, lipurð og afburða aksturseiginleikar einkenna Mazda CX-3.

Við endurhönnun Mazda CX-3 var lögð áhersla á að halda í tímalausa fegurð  
og auka þægindi fyrir ökumann og farþega bílsins.  

Mazda CX-3 er hannaður og smíðaður til þess að njóta akstursins. Hann er búinn nýrri 
kynslóð af tækni og stíl frá þekktri Kodo hönnun Mazda: Kodo Soul of Motion Design.

KOMDU OG UPPLIFÐU ÞENNAN EINSTAKA BÍL!



20-50%
afsláttur

VERKFÆRA- 
DAGAR

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Vinnur þú

100.000kr. 
inneign hjá Hólf & Gólf og 12 mánaða áskrift  
af Húsum og híbýlum?

Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort sem um ræðir baðherbergi, 
stofu, eldhús eða annað. Settu myndina á Instagram og merktu #bykohusoghibyli

Föstudaginn 21. september verður heppinn vinningshafi tilkynntur.  
Að auki verða valdir aukavinningshafar sem fá 35.000 kr. inneign  
í Hólf & Gólf og 3 mánaða áskrift af Húsum og híbýlum.

Gestadómari er Sigríður 
Elín Ásmundsdóttir, 
ritstjóri Húsa & híbýla. 

Tilboð

Start Edge 
Eldhústæki með hárri  
sveiflu, krómað

12.995
15331369 
Almennt verð: 16.995

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

25%
afsláttur

af JKE innréttingum  
út september 
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AUKA 30% afsláttur*
*reiknast á kassa

20%

20%

afsláttur

afsláttur

Komdu og gramsaðu!
MARKAÐS- 

DAGAR

Slípirokkur
PWS 850-125. Kröftugur og vel 
hannaður slípirokkur.

9.596
74861008
Almennt verð: 11.995

TILBOÐ TILBOÐ

Höggborvél 
Easy Impact höggborvél 550 W. 
Smá en kraftmikil.

7.196
74860560 
Almennt verð: 8.995
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Borvél/Borhamar
18V sett GSR/GBH, 2x4,0Ah, í L-BOXX tösku  

63.996
748741542  
Almennt verð: 79.995

TILBOÐ

Borvél/Hersluvél
18V sett  GSR/GDX, 2x4,0Ah,  í L-BOXX tösku 

63.996
748741543  
Almennt verð: 79.995

TILBOÐ

TILBOÐ

Bútsög
PCM 8 1200W. Létt og nett bútsög fyrir 
auðveldan og nákvæman skurð.

23.196
74862008
Almennt verð: 28.995

Stingsög
TC-JS 60 SOLO. Góð stingsög sem er 
hluti af Power X-Change fjölskyldunni.

7.596
74826014
Almennt verð: 9.495
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PPPPPPPPPPPP Vinnuljós
TE-CL 18V SOLO. Handhægt 
Power X-Change vinnuljós.  

2.556
74826018 
Almennt verð: 3.195

Juðari
TE-OS 18V SOLO. Nettur og 
þægilegur snúrulaus juðari.  

3.916
748260121 
Almennt verð: 4.895

Rafhl. 
fylgir 
ekki TILBOÐ TILBOÐTILBOÐ

Rafhl. 
fylgir 
ekki

Rafhl. 
fylgir 
ekki

Bónvél
18V rafhlöðu bónvél með hjámiðjufærslu 
sem gefur góðan árangur án ráka. 
Öflugur mótor sem skilar 2500 
snúningum á mínútu. 254 mm bónflötur. 

8.796
7133002465 
Almennt verð: 10.995

Borvél og stingsög
Sett með 1 x borvél - 50Nm  
2 gíra, hraði 0-500/0-1800 rpm, 
1 x stingsög - strokulengd 25mm, 
2x2,0Ah rafhlöður og 1xhleðslutæki.  

39.996     
7133003575  
Almennt verð: 49.995

TILBOÐ TILBOÐ

4
verð: 9.495

vél
löðu bónvél með hjámiðjufærslu
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Í Íslandsklukku Halldórs Laxness 
er lýst hrakningum Jóns Hregg-
viðssonar í íslenska dómskerf-

inu á 18. öld. Honum var gefið að 
sök að hafa myrt böðul konungsins, 
sakfelldur og dæmdur til dauða. 
Aldrei tókst að sanna neitt á Jón og 
sjálfur neitaði hann sök. Honum 
tókst að komast undan og mál hans 
var tekið upp að nýju. Hann var 
sýknaður og kom aftur heim frjáls 
maður með hatt á höfði.

Aftur eru þungir dómar í meintu 
morðmáli til endurupptöku. Mín 
kynslóð man vel eftir Geirfinns-
málinu, leitinni að mönnunum 
tveimur, blaðamannafundum, Leir-
finni, handtökum, réttarhöldum og 
dómum. Valdamenn kröfðust þess 
að málið yrði upplýst. Hópurinn í 
kringum Sævar heitinn Ciesielski 
hentaði sérlega vel í hlutverk sak-
borninga í þessu máli. Þau voru 
lokuð í einangrun, yfirheyrð af 
mikilli hörku og allir lögðust á eitt 
að fá fram játningu. Þegar þungir 
fangelsisdómar voru kveðnir upp 
í Hæstarétti héldu allir að málinu 
væri lokið.

Löngu síðar kynntist ég Sævari. 
Hann sagði mér frá viðskiptum 
sínum við réttvísina, einangrun, 
niðurlægingu og andlegum og 
líkamlegum pyntingunum. Brotið 
var á honum á öllum stigum máls-
ins. Sævar líkt og Jón Hreggviðsson 
trúði á réttlætið innra með sjálfum 
sér og krafðist endurupptöku 
málsins. Allir sjá hversu fáránlegir 
dómarnir voru fyrir 40 árum. Aldrei 
tókst að sanna að brot hefðu verið 
framin. Bæði Jón Hreggviðsson og 
Sævar voru gripnir af því að þeir 
lágu vel við höggi. Réttvísina skorti 
sökudólga og þunga dóma til að 
sýna vald sitt og róa þjóðina. „Vont 
er þeirra ranglæti, verra þeirra rétt-
læti,“ hefði Jón Hreggviðsson sagt 
við Sævar. Vonandi eru það ekki 
orð að sönnu.

Gömul og  
ný dómsmál

Fjölskyldu-
tilboð

3799 kr.

TILLSTÄLLNING
servíettustandur
795,-

Ferskt krydd
í eldhúsið þitt

Verslun opin 11-21 alla daga - Veitingastaður opinn 9:30-20:30 - IKEA.is

Ofnbakaður lambaskanki
og meðlæti

VEITINGASTAÐURINN
Aðeins í september

995,- 995,-
og meðlæti

MORGONTE diskur og tvær skálar

NÝTT FORMIDABEL
diskur  545,-

NÝTT ARV   395,-
NÝTT ARV

  395,-

1.490,-/3 í setti

METALLISK ketill
Hentar fyrir allar gerðir af hellu-
borðum, þ.m.t. spanhelluborð

TRÅDLÖS tesett

SMAKSINNE bakki

3.490,-

495,-

1.490,-

TILLSTÄLLNING
servíettustandur
795,-

VARDAGEN
tekanna  1.190,-

NÝTT VÅRKUL
  795,-/6 í pk.

NÝTT DRÖMBILD
bolli  245,-

NÝTT FORMIDABEL
  445,-

NÝTT IKEA 365+
 

8 manns  6.990,-

NÝTT DRÖMBILD
  295,-

NÝTT JÄMFÖRA

  2.790,-

NÝTT SAMMANHANG
bakki  795,-

NÝTT ÖRTFYLLD
olíu- og ediksett  995,-

NÝTT SMAKBIT
fat  1.490,-

NÝTT FORMIDABEL
  295,-

NÝTT VÅRKUL
servíettur  295,-/30 í pk.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


